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Apresentação 

Em continuidade à iniciativa de o Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

divulgar os resultados das auditorias operacionais realizadas em programas 

de governo, junto aos órgãos públicos, parlamentares e a sociedade civil, 

apresento mais uma publicação da série de sumários executivos editados 

por esta Corte de Contas. 

Esta edição apresenta, de forma simplificada, as informações sobre a auditoria 

realizada pela 2a Coordenadoria de Controle Externo no Programa Educação 

para Todos: Universalização da Educação Básica, no que diz respeito à 
Ação Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos. O respectivo 
processo (TCE/008977/2005) foi apreciado em sessão do Plenário de 

01/06/2006, sob a relatoria do Conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza, 

cujo relatório poderá ser acessado através do site www.tce.ba.gov.br 

As atividades foram desenvolvidas no âmbito do Projeto de Aperfeiçoamento 

do Controle Externo com Foco na Redução da Desigualdade Social 

(CERDS) , decorrente do Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2002, 

entre esta Casa, o Tribunal de Contas da União (TeU) e o Departmentfor 

International Development (DFID) , do Reino Unido. 

www.tce.ba.gov.br


Com este trabalho , que buscou sobretudo examinar a oportunidade de 

aperfeiçoamento da operacionalização da referida Ação, o Tribunal pretende 

contribuir para a melhoria da gestão pública, o fortalecimento do controle 

social e a redução das desigualdades sociais. É, com efeito, mais um desafio 

que se conquista. 

Conselheiro Antonio Honorato de Castro Neto 
Presidente 
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A Ação Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - meta alfabetiza

ção de jovens e adultos - tem por objetivo garantir o direito à alfabetização aos 

jovens e adultos, inserindo-os no exercício pleno da cidadania. No âmbito do 

sistema orçamentário do Estado da Bahia, integra o Programa Educação para 

Todos: Universalização da Educação Básica do Plano Plurianual PPA 2004

2007. 

A Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica (SUDEB), inte

grante da estrutura da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), é o 

órgão responsável pela execução da Ação. 

o público-alvo da Ação de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adul

tos , com enfoque na alfabetização, são pessoas não alfabetizadas com idade 

igualou superior a 15 anos. Para a sua implantação a SEC firmou o Convênio 

nO 8254/2003, no valor de R$6.993.600,00, com o Fundo Nacional de Desenvol

vimento da Educação (FNDE), passando a referida Ação a ser parcialmente 

financiada pelo Programa Brasil Alfabetizado, no montante de R$6.923.664,00, 

e pela contrapartida estadual no valor de R$69.936,00. Assim, o Estado adotou 

as diretrizes estabelecidas no âmbito do mencionado Programa, constante da 

Resolução nO 18, de 10.07.2003, do Conselho Deliberativo do FNDE. 

o objetivo desse convênio é alfabetizar, mediante curso específico, com duração 

mínima de 200 horas/aula, jovens e adultos com idade igualou superior a 15 

anos, contribuindo para reduzir o número de analfabetos no país e para ampliar 

a inclusão social. 

Para viabilizar a execução das ações de alfabetização de jovens e adultos e 

capacitação de alfabetizadores previstas no citado instrumento, a SEC celebrou 

Avaliação da Ação Desenvolvimento da 9 
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convênios com as seguintes Universidades Estaduais: Universidade Estadual 

da Bahia (UNEB), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) , 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e Universidade Estadual do 

Sudoeste (UESB). 

A UNEB, UEFS e UESC, por sua vez, mediante Dispensas de Licitação, 

fundamentadas no art. 24, inciso XIII, da Lei Federal n.o 8.666/93' , celebraram 

contratos com fundações de direito privado, enquanto que a UESB formalizou 

o Termo Aditivo n.o 05/04 ao Convênio n.o 17/01, instrumento esse que delega 

à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UESB 

(FADCT) a execução de diversas ações a cargo dessa Universidade. 

Assim, as Universidades Estaduais transferiram a totalidade dos recursos 

provenientes dos convênios fIrmados com a SEC para as fundações de direito 

privado, delegando a essas entidades as atribuições e competências assumidas 

junto à Secretaria. 

Para a implementação da Ação, com enfoque na alfabetização de jovens e 

adultos, é imprescindível a adesão das Prefeituras Municipais, selecionadas 

de acordo com critérios estabelecidos pela SECo 

Os alfabetizandos e alfabetizadores são cadastrados pelas Secretarias 

Municipais de Educação, sendo esses últimos capacitados antes do início 

das aulas, pelas Universidades Estaduais. 

Para o acompanhamento da Ação, a SEC conta com a atuação de 

orientadores pedagógicos, selecionados pelas Secretarias Municipais de 

Educação (SMEs), e de coordenadores regionais/setoriais, selecionados pelas 

Universidades. 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

XIJI - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 

do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do 

preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 

lucrativos. 

1 O I	Avaliação da Ação Desenvolvimento da 
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Durante o período das aulas, os orientadores realizam reuniões semanais 

com os alfabetizadores para acompanhamento de sua prática pedagógica e 

análise do desempenho dos alfabetizandos, como processo integrante da 

capacitação continuada. 

Recursos alocados à Ação 

Nos exercícios de 2004 e 2005, foram previstos e executados para a Ação 

Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos os seguintes valores: 

Quadro 01- Execução Orçamentária da Ação Desenvolvimento da Educação de Jovens 
e Adultos 

EmRS 
EXERCíCIO 

2004 2005 
ÓRGÃO 

AUTORIZADO EXECUTADO % AUTORIZADO EXECUTADO % 

SEC 9.789.950,00 9.770.203,36 99,80 11.244.312,00 10.528.000,50 93,63 I 
UESC 115.640,00 3.579,60 3,10 113.506,00 3.505,80 3,00 

UEFS 346.000,00 4.600,00 1,33 392.010,00 8.985,20 2,29 

UESB 642.500,00 2.912,00 0,45 645.000,00 0,00 0,00 

UNEB 653.000,00 2.128,00 0,33 655.000,00 4.800,00 0,73 

TOTAL 11.547.090,00 9.783.422,96 84,73 13.049.828,00 10.545.291,50 80,81 

• ,r 

o que o TCE avaliou 

o principal objetivo da auditoria operacionaF foi avaliar em que medida os 
procedimentos da Ação Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos 
estão contribuindo para o alcance da meta Alfabetização de Jovens e Adultos. 

2 Doravante denominada de auditoria. 

Avaliação da Ação Desenvolvimento da 11 1 
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A auditoria orientou-se pela análise das seguintes questões: 

Em que medida os procedimentos adotados no processo de seleção, 

capacitação, remuneração e avaliação dos alfabetizadores estão 

contribuindo para a execução da Ação alfabetizadora? 

A Ação vem atendendo aos municípios com as maiores taxas de 

analfabetismo? 

A Ação está contribuindo para que os jovens e adultos com 15 anos ou 

mais iniciem, permaneçam e continuem os estudos? 

Por que foi avaliado 

A Constituição Federal, em seu art. 208, I, dispõe que o dever do Estado com 

a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental, obri

gatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta para todos os que a ele 

não tiveram acesso na idade própria. Determina, também, em seu art. 214, I, 

como um dos objetivos do Plano Nacional de Educação a integração de ações 

do poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo. 

Os dados referentes ao último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2000, indicam que a taxa de 

analfabetismo da população composta por pessoas com idade igualou superior 

a 15 anos no Estado da Bahia corresponde a 23,15%, superando a taxa nacional 

que é de 13,60%. Ainda segundo dados do IBGE, a Bahia está entre os dez 

Estados com maior taxa de analfabetismo, conforme demonstrado a seguir: 

1 21 Avaliação da Ação Desenvolvimento da 
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Quadro 02 - Analfabetismo no Brasil 

ESTADO 

Alagoas 

Piauí 

Parafba 

Maranhão 

Ceará 

Rio Grande do Norte 

Sergipe 

Pernambuco 

Acre 

Bahia 

Tocantins 

Pará 

Amazonas 

Roraima 

Rondônia 

Mato Grosso 

Amapá 

Minas Gerais 

Goiás 

Espírito Santo 

Mato Grosso do Sul 

Paraná 

Rio Grande do Sul 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

Santa Catarina 

Distrito Federal 

TAXA DE 

ANALFABETISMO 


33,4 


30,5 


29,7 


28,4 


26,5 


25,4 


25,2 


24,5 


24,5 


23,1 


18 ,8 


16,8 


15 ,5 


13,5 


13 ,0 


12,4 


12,1 


12,0 


11 ,9 


11,7 


11 ,2 


9,5 


6,7 


6,6 


6,6 


6,3 


5,7 

Fonte: INEPIIBG 

A Ação foi selecionada em face do analfabetismo ser um fator limitante ao 

direito de acesso à riqueza socialmente produzida e ao exercício da cidadania, 

contribuindo, assim, para o agravamento da desigualdade social e ampliação 

da pobreza. 

Avaliaçãa da Ação Desenvolvimento da 113 
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•••• Como se desenvolveu o trabalho 

A auditoria foi executada pela 2a Coordenadoria de Controle Externo, no período 

de 08.08.2005 a 28.12.2005, por uma equipe multidisciplinar composta por 13 

técnicos (dois administradores, um analista de sistema, dois contadores, dois 

pedagogos, um biólogo, um engenheiro civil, um historiador, um bacharel em 

direito, um estudante de direito, um nível médio), e contou com suporte 

metodológico e estatístico de consultores, além da colaboração de acadêmicos 

e estudiosos da área, que se fizeram presentes em painéis de referência, 

oportunidades em que apresentaram sugestões para aperfeiçoar o planejamento 

e as recomendações propostas. As análises das ações do AJA Bahia são 

relativas aos exercícios de 2004 e 2005. 

A metodologia utilizada na análise das questões de auditoria contemplou 

levantamento de dados primários e secundários, análise estatística e pesquisa 

documental. Foram realizadas visitas de estudo em 31 municípios participantes 

e quatro não-participantes da Ação e entrevistados alfabetizadores, 

alfabetizandos, Secretários (as) Municipais de Educação e coordenadores 

gerais das universidades estaduais. Para a seleção das visitas, foram 

considerados os 157 municípios que receberam recursos da Ação/Meta no 

exercício de 2004, incluindo-se os 12 que apresentavam maior taxa de 

analfabetismo, segundo o censo do IBGE de 2000 e aqueles que continuaram 

participando da iniciativa no exercício de 2005. 

Foram também observadas a localização geográfica dos municípios quanto à 

proximidade entre eles, bem como os recursos humanos e tempo disponíveis 

para a execução dos trabalhos em campo. 

Foi realizada pesquisa quantitativa através de envio de questionários a 195 

Secretarias de Educação de Municípios participantes da Ação (taxa de resposta 

de 72,82%),185 Secretarias de Educação de Municípios não-participantes da 

Ação (taxa de resposta de 72,97%), 1.505 alfabetizadores (taxa de resposta 

de 30,70%), 83 orientadores pedagógicos (taxa de resposta de 39,76%) e 26 

coordenadores regionais (taxa de resposta de 39,76%). 

141 	Avaliação da Ação Desenvolvimento da 
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Seleção, capacitação, avaliação e remuneração de 
alfabetizadores e orientadores pedagógicos 

Em função da importância da atuação dos alfabetizadores e orientadores peda

gógicos para a consecução do objetivo da Ação, a auditoria buscou verificar 

em que medida os procedimentos adotados no processo de seleção, capacitação, 

avaliação e remuneração dos alfabetizadores e orientadores pedagógicos estão 

contribuindo para a adequada implementação da meta de alfabetização. Os 

resultados encontrados são apresentados na seqüência. 

Seleção de alfabetizadores e orientadores pedagógicos 

A seleção dos alfabetizadores e orientadores pedagógicos não é realizada através 

de processo sistematizado, pois as diretrizes e procedimentos para a implantação 

da Ação nos municípios em 2004, apesar de definirem os requisitos a serem 

observados, não estabeleceram a forma de avaliá-los. Tal fato poderá 

comprometer a capacitação dos alfabetizadores e a efetividade do processo de 

ensino-aprendizagem, pois não garante que os agentes educativos selecionados 

apresentem o perfil adequado para a realização dos objetivos da Ação. Além 

disso, pode-se afirmar que o requisito "Competência para atuar 

pedagogicamente" apresenta elevado grau de subjetividade e os demais não 

qualificam o alfabetizador para a execução da Ação. 

A qualificação do alfabetizador é de fundamental importância para a consecução 

. dos resultados da Ação, afirmação que é corroborada com as considerações 

constantes no Mapa do Analfabetismo no Brasil, Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 2003, p.ll, a seguir transcritas: 

Avaliação da Ação Desenvolvimento da 1 15 
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Qualquer programa que tenha como foco a erradicação 
definitiva do analfabetismo do País deve priorizar um 
elemento que é central para o seu sucesso: a qualificação 
dos Alfabetizadores. O descuido com esse aspecto ajuda 
a entender o fracasso de boa parte dos programas de 
alfabetização em massa que marcam a história do País. 
Ao contrário do que possa parecer, alfabetizar um jovem, 
ou adulto, que já traz uma, ou várias experiências de 
fracasso na sua vivência escolar, não é tarefa simples, 
que possa ser executada por qualquer pessoa sem a 
devida qualificação e preparação. 

Carga horária do curso de capacitação inicial 

o curso de capacitação inicial é organizado pelas Universidades Estaduais 

antes do início do processo de alfabetização. É oferecido aos alfabetizadores 

e orientadores pedagógicos e possui uma carga de 40 horas (cinco dias com 

oito horas diárias) e tem como objetivo fornecer subsídios teórico-metodológicos 

para o desempenho das atividades. 

Os alfabetizadores e orientadores pedagógicos julgaram a carga horária do 

curso de capacitação inicial insuficiente e demonstraram dificuldades, tanto 

em aplicar a metodologia definida pela SEC como em utilizar a ficha de 

indicadores do processo de alfabetização, refletindo as deficiências no perfil 

dos profissionais recrutados. 

Essas carências são descritas no Relatório Técnico Pedagógico Conclusivo 

da UNEB: 

Os resultados obtidos em relação aos alfabetizandos e 
às alfabetizandas estão vinculados, também como já 
dissemos, à qualidade da atuação dos Alfabetizadores, 
Alfabetizadoras, Orientadores e Orientadoras. Não 
podemos dissociar o sucesso da alfabetização dos jovens 
e adultos de questões relativas ao desempenho do 
Alfabetizador e da Alfabetizadora e da sua formação; 
porque as pesquisas recentes sobre a formação do 
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professor indicam que, se adotamos uma alfabetização 
na perspectiva do letramento, será exigida uma alta 
qualificação para o professor. Não se trata de 
simplesmente aumentar a carga horária dessa 
formação, mas considerar o tempo necessário para que 
o alfabetizador construa uma prática que possibilite a 
alfabetização de seus educandos (grifado). 

Capacitação continuada 

De acordo com o documento "Diretrizes e Procedimentos para Implantação 

nos Municípios", cabe ao orientador pedagógico organizar grupo de 20 

alfabetizadores sob sua coordenação. 

As análises dos relatórios de atividades das Universidades demonstram que, 

em alguns casos, um orientador é responsável por quantitativo superior ao 

definido pela SEC, destacando-se os municípios de Serrolândia e Santa Luz, 

onde um orientador é responsável por 41 alfabetizadores. 

A grande quantidade de turmas sob a responsabilidade de um único orientador 

pedagógico, independentemente de sua localização na zona urbana ou rural , 

dificulta o bom desempenho dos trabalhos e pode comprometer a capacitação 

continuada junto aos alfabetizadores, o que impacta no acompanhamento da 

sua prática pedagógica e da análise do desempenho dos alfabetizandos. 

Bolsa Alfabetizador Voluntário 

Para a primeira etapa da Ação Alfabetização de Jovens e Adultos/Brasil 

Alfabetizado (2003/2004), os alfabetizadores fizeram jus à bolsa auxílio no 

valor mensal de R$15,00 por aluno a ser alfabetizado, a título de atualização e 

custeio das despesas realizadas no desempenho do serviço. 

A SEC, ao firmar convênios com as Universidades, atribui a essas instituições 

a obrigação de realizar o pagamento aos alfabetizadores mensalmente, de 

Avaliação da Ação Desenvolvimento da 11 7 
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acordo com o número efetivo de alfabetizandos em sala de aula, e as 

Universidades, como já mencionado, repassaram essa atribuição para fundações 

de direito privado. 

Dos 412 questionários postais respondidos pelos alfabetizadores, 92% 

informaram que o pagamento da bolsa auxílio foi efetuado com atraso. Essa 

situação também foi constatada pela SEC, conforme Relatório Síntese do 

Acompanhamento e Avaliação do Programa 2004, no qual 77,8% dos 45 

Municípios que responderam a questionário informaram que houve atraso no 

pagamento da bolsa auxílio. 

Segundo os coordenadores gerais das Universidades, os atrasos decorreram 

de erros e intempestividade no preenchimento e encaminhamento dos controles 

de freqüência pelos alfabetizadores, bem como do fato de alguns não possuírem 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Registro Geral (RG). 

Cobertura da Ação Desenvolvimento da Educação de 
Jovens e Adultos, com enfoque na alfabetização 

A SEC estabeleceu os seguintes critérios para a seleção dos municípios a 

serem atendidos pela Ação: 

maiores índices de analfabetismo; 

menores índices de desenvolvimento humano (IDH); 

integrantes dos Programas do Governo Estadual Viver Melhor e Cabra 

Forte; 

integrantes do Programa do Governo Federal Fome Zero; 

que apresentam baixo índice de analfabetismo, porém, em termos 

absolutos, apresentam grande contingente de pessoas não-alfabetizadas 

(Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna e Alagoinhas); 

adesão voluntária. 

1 8 	Avaliação da Ação Desenvolvimento da 
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Com o objetivo de verificar se o atendimento aos municípios foi realizado 

com base nos critérios estabelecidos , foram formulados por esta auditoria o 

Índice de Prioridade (IP) e o Índice de Atendimento (IA), tomando-se por 

base a divisão geográfica do Estado da Bahia em 2000, a qual contemplava 

415 municípios, considerando-se os dados demográficos do último censo 

realizado pelo IBGE. Assim, não foram considerados os municípios de 

Barrocas e Luís Eduardo Magalhães, por terem sido criados naquele ano, 

conforme Leis Estaduais nOs 7.620 e 7.619, respectivamente, de 30 de março 

de 2000. 

o Índice de Prioridade (lP) é composto pelos critérios estabelecidos pela 

SEC para a implantação da Ação e a população total dos municípios, tendo 

sido descartada por esta auditoria a adesão voluntária dos municípios por ser 

uma variável não mensurável. Já o Índice de Atendimento (IA) é composto 

pelo número de matriculados e de concluintes. 

Os Índices podem variar de Oa I e, quanto mais próximo de zero, mais 

baixo será o grau de Atendimento ou Prioridade do município. 

Como resultado, se obteve o agrupamento dos municípios pela correlação 

entre os Índices de Prioridade (IP) e de Atendimento (IA), em seis estratos, 

conforme descrito a seguir: 

alta prioridade e alto atendimento; 


alta prioridade e baixo atendimento; 


alta prioridade e sem atendimento; 


baixa prioridade e alto atendimento; 


baixa prioridade e baixo atendimento; 


baixa prioridade e sem atendimento. 


A figura O I demonstra o agrupamento dos municípios nos seis estratos: 
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Figura 01- Índice de Prioridade x Índice de Atendimento 

o Alta prioridade c alto atendimento - 20 Municlpios 


O AltA prioridade c baixo atendimento - 56 Municfpio5 


O Baixa prloridado o alio atendimento - 3. Municlploa 


O Bnil(:1 prlondndc e baixo atondimento . 46 Municlplo,


O Baixa prioridade 4) n:lo roram aumdldol - 134 Munlc lplo. 


AlUI prioridade c nio (oram atendido. - 125 Munlclplol 

Fonte: Auditoria. 

A adoção dos índices de prioridade para atendimento, no exercício de 2004, 

permitiu, portanto, classificar os 415 municípios3 baianos em duas categorias: 

Alta Prioridade (201) e Baixa Prioridade (214), conforme demonstrado no 

quadro seguinte: 

J Não foram considerados os municípios de Barrocas e Luís Eduardo Magalhães por terem sido 

criados em 2000, ou seja, após o censo reali zado pelo IBGE. 
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Quadro 03 - Índice de Prioridade x Índice de Atendimento - 2004 

Número de Mumcfpilli por Grupo
fuode 

Alta Prioridade Baixa Prioridade 

Desenvmvimento Alto 
Atendimento 

Baixo 
Atendimento 

Sem 
Atendimento 

Alto 
Atendimento 

Baixo 
Atendimento 

Sem 
Atendimento 

Sai xo Médio São 
Francisco 

OI 02 OI 04 

Centro Leste São 
Francisco 

02 OI 02 14 

Chapada Ncrte 04 04 06 03 09 23 

Chapada Sul OI 03 08 OI 20 

Extremo Sul 05 13 03 

Grande Recôncavo OI 09 28 06 10 24 

Mata Atlântica OI (J7 20 05 12 

Médio São Francisco 03 06 02 05 

Melropolitano 03 07 

Nocdeste 04 05 08 15 08 06 

O!ste do São Francisco OI 02 08 OI 02 08 

Planalto Central 06 05 08 04 OI 05 

Planalto Sudoeste 02 10 14 03 03 07 

SubtotaI 2tI 56 125 34 46 134 

Total 2tI1 214 

Fonte: Auditoria. 

As análises efetuadas demonstram que: 

foram atendidos 156 municípios, ou seja, 37,590/0; 


dos 201 municípios que apresentavam uma alta prioridade de intervenção, 


apenas 380/0 (76) tiveram atendimento. Desses , 20 tiveram alto 


atendimento, enquanto os 56 restantes tiveram baixo atendimento; 


a Ação foi implantada em 80 municípios que possuíam um baixo índice 


de prioridade, não obstante existirem 125 municípios que apresentavam 


uma alta prioridade e não foram contemplados com a intervenção do 


AJA Bahia; 


o alto atendimento ocorreu em 54 municípios, sendo que 20 apresentavam 

alta prioridade e os 34 restantes baixa prioridade. 
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j No exercício de 2004 estavam sendo atendidos 157 municípios, dos quais 34, 

correspondendo a 21,6%, continuaram com a intervenção da ação de 

alfabetização em 2005. Dos 123 municípios que não continuaram em 2005, 

apenas sete possuíam taxa de analfabetismo inferior à taxa do Estado da 

Bahia (23,15%). 

Dos 123 municípios citados no parágrafo anterior, 82 responderam a uma 

pesquisa postal realizada pela auditoria. Desses, 21 informaram que continuam 

participando da Ação, embora não constem da relação enviada pela SEC, e 

20 não informaram os motivos da não-continuidade (quatro mencionaram 

que foram cadastrados para 2006). Os outros 41 municípios apresentaram 

as informações relacionadas a seguir: 

Quadro 04 - Motivos da Não-Continuidade 

MOTIVOS 

Não foi convidado 
Não soube informar (mudança de gestão) 
Perda de prazo 
Implantação de outros Programas 
Não conseguiu fechar o quantitativo de turmas 
Desentendimentos com a SEC 
Outros 

Total 
Fonte: Auditoria. 

QUANTIDADE 

DE RESPOSTAS 


11 


07 

05 

05 

04 

02 

07 

41 

No período de 1996 a 2004, não foram contemplados com a ação de alfabeti

zação de jovens e adultos e nem implantaram turmas em 2005 41 municípios 

baianos. Desses, 35 possuíam taxa de analfabetismo superior à taxa do Esta

do da Bahia (23,15%), conforme demonstrado a seguir: 
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Quadro 05 - Municípios não Contemplados pela Ação no Período 1996 - 2004 

MUNICÍPIO TAXA DE MUNICÍPIO TAXA DE 
ANALFABETISMO ANALFABETISMO 

Itapicuru 47,2 1 Cocos 30,24 

Planaltino 45,96 Lajedinho 30,12 

Maraú 45,82 Ruy Barbosa 29,70 

Coaraci 39,52 Iramaia 29,48 

Cardeal da Silva 38,73 Wagner 29,09 

Palmas de Monte Alto 37,93 Pedrão 29,07 

Lajedão 35,81 Nova Fátima 28,78 

Aurelino Leal 35,77 Urandi 28,25 

Canavieiras 35,44 Várzea do Poço 27,10 


Barra da Estiva 35,12 Rio de Contas 26,55 


Itacaré 34,88 Rodelas 25,44 


Poções 34,72 Tanquinho 24,51 


Itaji do Colônia 33,53 Riachão do Jacuípe 23,97 


Brejões 32,91 São Félix 23,47 


Correntina 32,86 lbipeba 20,30 


Itanagra 32,22 São Sebastião do Passé 19,72 


Candiba 31,94 Ipupiara 18,59 


Firmino Alves 31,38 Irecê 18,43 


laçu 31,30 São Francisco do Conde 16,83 


lbirapuã 30,62 Itabuna 15,14 


Acajutiba 30,38 


Fonte: SEC e IBGE. 

Desses 41 municípios citados, 22 responderam ao questionário encaminha

do pela auditoria e apresentaram os seguintes motivos para a não-adesão 

em 2004 e 2005: 

Quadro 06 - Motivos para a Não-Participação 

2004 :zoos, 

QIDANTIDADFl % QUANTIDADE % 

Outras, iniciativas de a1:fabetização 09 40,9 08 36,4 

Não foi procurado pela SEC 07 3 L,8 09 40,9 

Mudança de gestão 04 L8 ,2' 02 9,1 
Outras respostas 02 9,L 03 13,6 

lIota1 22 100,0 22 100,0 
Fonte: Pesquisa postal com Secretarias Municipais de Educação. 
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Curso para alfabetizandos e continuidade dos estudos dos 
alfabetizados 

A SEC, de acordo com as "Diretrizes e Procedimentos para Implantação 

nos Municípios", pretende reduzir a um dígito o analfabetismo de jovens e 

adultos com idade igualou superior a 15 anos no Estado da Bahia no quadriênio 

2003 - 2006, atendendo a aproximadamente 1.000.000 de cidadãos baianos 

e garantindo o acesso, a permanência e a terminalidade de seus estudos no 

Sistema Público de Ensino. Nesse sentido, a auditoria buscou mensurar a 

efetividade da ação de alfabetização, verificando se a quantidade de 

beneficiários que concluíram os cursos continuaram os seus estudos. 

Todavia, a Ação não contou com um sistema de registro que informasse o 

nível de conhecimento do candidato a participar do curso, impossibilitando a 

verificação da real necessidade de alfabetização das pessoas recrutadas. 

Tal fato possibilita que pessoas sejam recrutadas para o AJA, quando poderiam 

ingressar em salas de EJA - Educação de Jovens e Adultos4 ou em séries 

iniciais do ensino fundamental. 

Alto índice de evasão dos alfabetizandos 

Dos 157 municípios que participaram da Ação promovida pela SEC em 2004, 

14 apresentaram número de alunos evadidos superior a 50%, conforme 

relacionado no quadro a seguir: 

4 Turmas para onde são encaminhadas as pessoas que concluíram o AIA Bahia. 
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Quadro 07 - Municípios com Alto Índice de Evasão 

NUMERO DE ALUNOS MUNICÍPIO 
MATRICULADOS EVADIDOS 

Pau Brasil 

Ibirapitanga 

Santa Cruz da Vitória 

Ubaíra 

Boa Nova 

Mirante 

Taperoá 

Maragogipe 

Almadina 

Wenceslau Guimarães 

Ribeira do Amparo 

Canápolis 

Serra do Ramalho 

São Felipe 

252 235 

344 284 

178 115 

92 63 

523 334 

606 375 

103 63 

2.318 1.185 

285 170 

186 97 

1.842 1.106 

456 249 

722 375 

1.075 555 

l 
% EVASÃO 

93 

83 

65 

68 

64 

62 

61 

51 

60 

52 

60 

55 

52 

52 
Fonte: Mapa de Resultados Finais 2004 SECo 

Os alfabetizadores que responderam5 aos questionários informaram que, den

tre outros, os principais motivos para as faltas e o abandono foram: dificulda

des visual e auditiva (62,86% dos casos); problemas relacionados com o can

saço decorrido da realização de atividades profissionais por parte do alfabeti

zando (52,62% das ocorrências) e sentimento de vergonha que eles possuem 

(33,33% dos casos). 

Gráfico 01- Motivos de Faltas e Abandonos 

<I>~ o .g ~ .r:; '" c: "O '" :; 
ri 

);'" o '" '":!:l '~ 
,g 
~ 'S; :g .8 ! e> ~ "5'" o 
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'" 
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~ 
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onte: u ltona. 


S A questão possibilitava que marcassem mais de uma alternativa. 
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Além dos motivos especificados acima, os alfabetizadores citaram o não

fornecimento de merenda escolar, a concorrência com a programação da 

televisão, a falta de energia elétrica nos espaços de alfabetização e a 

insuficiência de materiais didáticos auxiliares (giz, cartolina, entre outros). 

A evasão compromete os objetivos propostos pela Ação, a serem atingidos 

por intermédio do alcance da meta de alfabetização. 

Dificuldades no processo ensino-aprendizagem 

No que se refere às dificuldades para alfabetizar jovens e adultos, os 

alfabetizadores informaram6 
, dentre outras: tempo de duração de seis meses 

do curso de alfabetização (86% das respostas) e falta de apoio dos municípios 

no fornecimento da merenda escolar aos alfabetizandos (59% dos registros), 

conforme ilustrado no gráfico a seguir: 

Gráfico 02 - Dificuldades no Processo Ensino-Aprendizagem dos Alfabetizados 

NAo partlclpaçAo na capacltaçAo Inlclat 

Quantidade de encontros com o Orientador 
Pedagógico Ins uficiente 

Método de ensino utilizado para ser aplicado em 
sala de aula 

LocallzaçAo das salas de lula 

Outros 

Horâr lo das aulas 

Tempo d. duraçAo da capacltaçlo Iniciai 

Falta apolo munlclplo pl transp . do allabatlzando 

Falta apolo munlclplo pl tran.p . alfabetlzador 

Idade do. alfab.tlzando. 

Falta apolo munlclp lo pl fornlclr merenda ao 
alia b. tlza d ore. 

38 
/--,---'1 

T.mpo duraçAo curso d. alfab.tlzaçlo (6 m •••• ) ~~~~~,~,~!~~~~'~lj8 
o 20 40 80 80 100 120 140 180 180 

onte: u ttona. 

6 A questão possibilitava que marcassem mais de uma alternativa. 

2 61 	Avaliação da Ação Desenvolvimento da 
Educação de Jovens e Adultos 



Sumário Executivo 

A maioria das dificuldades registradas está associada a deficiências no apoio 

dos municípios à execução da Ação. As SMEs visitadas registraram, nas 

entrevistas realizadas, que forneciam apoio sob a forma de transporte, espaço 

educativo, merenda escolar, materiais didáticos e limpeza das classes de 

alfabetização; entretanto, considerando os depoimentos de alfabetizadores, 

esse apoio não se revelou efetivo. 

Continuidade dos estudos pelos alfabetizandos que construíram a base 
alfabética 

Dentre as atribuições da SEC e das Universidades, destaca-se a viabilização 

da continuidade dos estudos dos alfabetizandos nas escolas estaduais e 

municipais. Entretanto, as entrevistas realizadas nas SMEs evidenciam que 

os municípios não possuem controle sobre o quantitativo de alfabetizados que 

continuam os estudos. Por outro lado, no sistema de dados da SEC (Matrícula 

e Banco Alunos) inexiste campo específico para identificar a procedência 

dos alunos matriculados nas salas de EJA. 

Embora a SEC adote o conceito de analfabetismo utilizado pelo IBGE, que 

considera alfabetizada a "pessoa capaz de ler e escrever pelo menos um 

bilhete simples no idioma que conhece", para a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) esta pessoa é 

considerada analfabeto funcional, pois embora saiba ler e escrever frases 

simples, não consegue utilizar essas habilidades como ferramenta para lidar 

com as demandas do dia-a-dia, crescer profissionalmente, ter acesso à 

informação, transmitir seus conhecimentos e seguir aprendendo ao longo da 

vida. 

A UNESCO considera que programas de alfabetização realizados com até 

dez meses de duração são insuficientes para assegurar o aprendizado; pessoas 

com até quatro anos de estudo são analfabetas funcionais e, após ações de 

alfabetização, para evitar o retrocesso, é necessária a inserção no ensino 

regular. 
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Também nesse sentido, o Instituto Paulo Montenegro e a Organização Não

Governamental Ação Educativa, no trabalho intitulado "Um diagnóstico para 

inclusão social para educação (Avaliação de Leitura e Escrita)", lançam o 5° 

Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), onde demonstram que 

sem o ensino fundamental completo é difícil garantir um nível pelo menos 

básic07 de alfabetização, como espelha o gráfico apresentado a seguir: 

Gráfico 03 - Nível de Alfabetização 

Sem escolandade Dela3anos De4a7anos De 8 a 10 anos 11 ou mais 

o Analfabeto • Nível Rudimentar o Nível básico o Nível pleno 

Fonte: Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional - 5° INAF. 

As ações apresentadas pelas SMEs para garantir e incentivar os alunos a 

continuarem os estudos são: disponibilização de classes de EJA ou aceleração; 

orientação aos alfabetizadores para incentivar os alunos; implantação de 

oficinas profissionalizantes nas classes de EJA; visitas de conscientização 

conduzidas pela própria SME e diretores de escolas, abordando a necessidade 

de os alunos continuarem os estudos. 

7 Com base nos testes de leitura. o INAF classifica a população em quatro níveis: Analfabeto - não 
consegue realizar tarefas simples que envolvem decodificação de palavras e frases; Alfabetizado 
Nível Rudimentar - consegue ler títulos ou frases, localizando uma informação bem explícita; 
Alfabetizado Nível Básico - consegue ler um texto curto, localizando uma informação explícita ou 
que exija uma pequena inferência; e Alfabetizado Nível Pleno - consegue ler textos mais longos, 
localizar e relacionar mais de uma informação, comparar vários textos, identificar fontes. 
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Acompanhamento, avaliação e indicadores de desempenho 

Um processo de avaliação de programas, quando conduzido dentro de um 

rigor teórico e metodológico adequado, é capaz de oferecer subsídios impor

tantes à Administração no processo de tomada de decisões, pois, além de 

possibilitar o aperfeiçoamento da execução das ações de governo, permite 

obter informações sobre as ações e os resultados advindos da sua 

implementação, possibilitando a adoção de medidas corretivas, em função do 

alcance dos objetivos previamente estabelecidos. 

Nesse contexto, é importante identificar indicadores, dados e informações 

relevantes capazes de subsidiar os processos de acompanhamento e avaliação 

dos programas e ações que visam à implementação das políticas 

governamentais. 

Todavia, no transcurso desta auditoria, foram observadas fragilidades no 

processo de avaliação e acompanhamento da Ação Desenvolvimento da 

Educação de Jovens e Adultos, especificamente no que se refere à meta de 

alfabetização. 

A SEC possui um sistema de controle de alunos, intitulado "Banco Alunos", 

acoplado ao Sistema Matrícula (SOMAR). No entanto, o programa Educação 

para Todos: Universalização da Educação Básica - Ação Desenvolvimento 

da Educação de Jovens e Adultos - vem sendo monitorado pelo Sistema 
Brasil Alfabetizado (SBA) do Ministério da Educação (MEC), que realiza 

tão-somente o cadastramento de alfabetizandos e alfabetizadores participantes 

do Programa Brasil Alfabetizado. 

A auditoria constatou a existência de vários alfabetizadores não cadastrados 

no SBA e de outros que, apesar de cadastrados, não participaram da Ação; 

alunos que já haviam concluído a sa série e participaram da Ação; e divergência 

entre as quantidades de alfabetizandos informadas pela SEC e as pelas 

Universidades. 
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o SBA não é suficiente para atender à demanda de informações necessárias 

ao monitoramento da referida Ação, principalmente no tocante à análise da 

eficácia e efetividade, pois, até onde foi possível a auditoria constatar, para 

que se possa aferir se a meta de alfabetizar jovens e adultos foi ou está sendo 

alcançada, faz-se necessário verificar se os alunos assistidos continuaram ou 

continuam seus estudos na rede regular de ensino. 

o Sistema Banco Alunos da SEC carecia de alteração na sua base de 

informações (layout dos arquivos internos), para identificar quais alunos são 

egressos da Ação Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos. Para 

a matrícula de 2006, a SEC já incluiu no Sistema SOMAR campo específico 

para registro de dados de alunos egressos do AJA Bahia/Brasil Informatizado. 

Fragilidades dos dados do SBA 

Não obstante a data de nascimento esteja disponível no banco de dados do 

SBA, pois é indispensável para o cadastramento dos alunos, a SEC não efetuou 

o acompanhamento dos alfabetizandos por faixa etária. Registre-se que os 

dados disponibilizados pelo SBA indicam a existência de 465 pessoas com 

menos de 15 anos de idade, demonstrando que a SEC não possui mecanismos 

de controle que validem as informações das SMEs. 

Sistemática de Acompanhamento e Avaliação 

De acordo com o documento "Diretrizes e Procedimentos para Implantação 

nos Municípios (2004)", elaborado pela SEC, a Ação será avaliada por meio 

da Sistemática de Acompanhamento e Avaliação, a ser realizada pelo 

alfabetizador, orientador pedagógico e coordenadores. 

Para iniciar o processo de avaliação, o alfabetizador preenche o "Caderno de 

Acompanhamento e Avaliação do Alfabetizador", cujas informações 

registradas nas fichas anexas resultam na produção de um relatório a ser 

encaminhado ao orientador pedagógico. Esse, por sua vez, deverá analisar e 
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sistematizar as informações produzidas e, quando for o caso, organizá-las 

em um novo relatório a ser enviado ao coordenador. 

A avaliação dos instrumentos utilizados na sistemática, objeto de pesquisa 

por meio de questionários, evidenciou que: 

50 % dos coordenadores responderam que os cadernos de 

acompanhamento e avaliação dos alfabetizadores foram disponibilizados 
com atraso e que os instrumentos não são, em geral, facilmente 

compreendidos e preenchidos pelos alfabetizadores; 

28,5 % dos orientadores pedagógicos responderam que os instrumentos 

utilizados pelos alfabetizadores não são de fácil compreensão e 

preenchimento, e que os dados registrados nesses instrumentos não 

permitem orientar o trabalho dos alfabetizadores; 

16% dos alfabetizadores consideraram a ficha de indicadores do processo 

de alfabetização de difícil compreensão e preenchimento e 

8% dos orientadores pedagógicos responderam que para avaliar os 

alfabetizadores criaram um formulário, pois não foi disponibilizado 
instrumento pela SECo 

As fragilidades no sistema de monitoramento da SEC podem acarretar a 

ausência e/ou inconsistência de informações, bem como a identificação 
intempestiva dos problemas surgidos durante a execução da Ação. 

Ademais, a SEC não dispõe de sistema informatizado para a consolidação 

dos dados, o que pode comprometer a confiabilidade de informações 
fundamentais, a sua disponibilização tempestiva para a realização do 

monitoramento e a conseqüente adoção de medidas corretivas. 

Indicadores de Desempenho 

Não foram identificados no PPA 2004-2007 indicadores de desempenho para 
o acompanhamento e mensuração do alcance da meta de Alfabetização de 

Avaliação do Ação Desenvolvimento do 13 1 
Educação de Jovens e Adultos 



Sumário Executivo 

Jovens e Adultos. Entre os indicadores previstos para o Programa Educação 

para Todos: Universalização da Educação Básica, a Taxa de Analfabetismo 

apresenta como forma de cálculo o número de pessoas analfabetas com 

idade igualou superior a 10 anos, dividido pela população igualou superior a 

10 anos. Portanto, abrange público-alvo diverso daquele a ser atendido pela 

meta ora auditada, que tem como beneficiária a população não alfabetizada 

com idade igualou supeior a 15 anos. 

Os indicadores de desempenho têm quantificadores que devem medir o grau 

de atendimento de um objetivo estratégico ou de uma meta de desempenho. 

Para isso, devem ser expressos em unidades de medida que sejam 

significativas para aqueles que vão utilizá-los no monitoramento ou para a 

confecção de planos de ação com base na informação coletada. Um indicador 

e seus respectivos quantificadores devem: 

ser compreensíveis; 

ter aplicação fácil; 

ser interpretados uniformemente; 

ser compatíveis com o processo de coleta de dados existente; 

ser precisos quanto à interpretação dos resultados; 

oferecer subsídios para o processo decisório; 

ter uma responsabilidade definida. 

Com o intuito de contribuir para a melhoria do desempenho da Ação no que 

tange ao alcance da meta de Alfabetização de Jovens e Adultos, são propos

tas à Secretaria da Educação as seguintes recomendações: 
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Quanto à seleção, capacitação, avaliação e remu-neração de 
alfabetizadores e orientadores pedagógicos: 

definir a sistematização do processo de seleção de alfabetizadores e 


orientadores pedagógicos, de acordo com os requisitos estabelecidos 


nas diretrizes, bem como procedimentos para implantação nos municípi


os, considerando as peculiaridades da zona rural; 


garantir a seleção de alfabetizadores e orientadores com perfis e habili


dades adequados para o desempenho da função; 


monitorar a carga horária diária da capacitação inicial, de modo a evitar 


a sobrecarga e o comprometimento da qualidade e efetividade do curso; 


monitorar o trabalho realizado na capacitação quanto às orientações 


referentes aos mecanismos de avaliação dos alfabetizandos, 


disponibilizando os instrumentos de avaliação tempestivamente, bem 


como analisar a adequação do instrumento atualmente utilizado; 


estabelecer uma sistemática de di stribuição do quantitativo de turmas 


que ficará sob a responsabilidade de cada orientador, considerando tam


bém a localização geográfica e o deslocamento que será necessário 


para a efetiva realização das suas atribuições; e 


adotar medidas que permitam a disponibilização tempestiva da bolsa 


auxílio para pagamento dos alfabetizadores, de modo a proporcionar 


maior comprometimento destes no desempenho de suas funções. 


Quanto à cobertura da Ação Desenvolvimento da Educação de Jo
vens e Adultos, com enfoque na alfabetização: 

observar os critérios estabelecidos para a seleção dos municípios e 

buscar identificar a existência, nos municípios, de outras iniciativas de 

alfabetização, e estabelecer como critério, se for o caso, a não-priorida

de de atendimento nessas localidades. 
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Quanto ao início e permanência dos alfabetizandos no curso de 

alfabetização e continuidade dos estudos dos alfabetizados: 


inserir, nas suas diretrizes, procedimentos de diagnóstico prévio da situação 

de alfabetização dos candidatos; 

adotar providências no sentido de evitar a evasão principalmente aquela 

relacionada com questões de sáude, que poderia ser minorada através 

de parceria com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), 

com vistas à realização de exames de saúde dos alfabetizandos, 

especificamente, oftalmológicos e auditivos; 

avaliar os meios necessários para que seja estabelecida uma duração de 

curso que garanta o aprendizado dos alfabetizandos; 

estabelecer parceria com os municípios para que estes promovam ações, 

no sentido de prover as classes com materiais necessários para o seu 

adequado funcionamento, assegurando, assim, a consecução dos objetivos 

esperados; 

implantar sistema de informações que permita identificar a continuidade 

dos estudos pelos alfabetizandos considerados aptos; 

articular-se com as SMEs para que adotem formas de controle da 

continuidade dos estudos pelos egressos das turmas de alfabetização; 

buscar os meios necessários para a disponibilização de uma base de 

dados estatísticos com informações dos egressos do curso de 

alfabetização, bem como com capacidade de estabelecer indicadores 

que possam avaliar o desempenho escolar; e 

definir e executar, em articulação com as Universidades e SMEs, medidas 

motivadoras para a continuidade dos estudos dos concluintes do curso. 

Quanto ao acompanhamento, avaliação e indicadores de desempenho: 

desenvolver um sistema de gerenciamento do AJA Bahia, que permita a 

obtenção das informações necessárias para monitorar, de forma 

tempestiva, as ações; 
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implantar mecanismo de controle que permita a validação das 

informações cadastradas no programa; 

disponibilizar instrumentos de acompanhamento e avaliação para o 

orientador pedagógico; 

articular-se com as Universidades, a fim de identificar e solucionar as 

dificuldades encontradas na utilização dos instrumentos da sistemática 

de acompanhamento e avaliação; e 

elaborar indicadores de desempenho, contemplando prazos para o alcance 

das metas da Ação de Desenvolvimento da Educação de Jovens e 

Adultos. 

Com a adoção dessas recomendações espera-se que os alfabetizadores e 

orientadores pedagógicos sejam selecionados a partir de critérios impessoais, 
objetivos e transparentes, de modo a cadastrar agentes com perfis técnicos 
compatíveis para a execução do trabalho; que haja confiabilidade dos 

resultados das avaliações finais dos alfabetizandos e, conseqüentemente, 
dos dados estatísticos apresentados pela SEC, e que a metodologia de 

alfabetização orientada na capacitação inicial seja aplicada. Assim, espera

se a melhoria das condições do processo de ensino-aprendizagem e a 
conseqüente redução dos índices de evasão das classes de alfabetização. 
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Origem: Secretaria da Educação do Estado da Bahia -
SEC 

Projeto/Meta: Alfabetização de Jovens e Adultos - AJA Bahia 
Coordenação: Superintendência de Desenvolvimento da 

Educação Básica - SUDEB 
Unidades e 
Responsáveis: Diretoria Geral 

Frederico Seligsohn Wenceslau da Silva 

Superintendência de Desenvolvimento da 
Educação Básica - SUDEB 
Eliana Barreto Guimarães 

Diretoria de Educação e suas Modalidades 
Isa Maria Fonseca Castro 

Coordenação de Jovens e Adultos 
Hilda Mendes Nascimento 

Exercícios: 2004/2005 

Relator: Cons. Pedro Lino 

Resolução n° 60/2006 

Ementa: Auditoria operacional realizada no 

âmbito do projeto CERDS (Projeto de 

Aperfeiçoamento do Controle Externo com 

Foco na Redução das Desigualdades Sociais). 

Projeto/Meta Alfabetização de Jovens e 

Adultos - AJA Bahia. Recomendações ao 

gestor. Notificação prévia à Secretaria. 
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Anexação dos autos às contas do exercício 

de 2005 das unidades da administração direta 

da SEC. Anexação de cópias dos presentes 

autos e desta resolução às contas do exercício 

de 2005 das entidades da administração 

indireta da SEC: UNEB, UEFS, UESC E 

UESB. Decisão unânime. 

RESOLVEM os Excelentíssimos Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia, reunidos em Sessão Plenária, e à unanimidade, encaminhar 

os autos à Secretaria Geral para anexação ao processo referente às contas, 

do exercício de 2005, das Unidades da Administração Direta da Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia (SEC) e de cópia do presente processo e desta 

Resolução às prestações de contas, exercício de 2005, da Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS), da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), para efeito de acompanhamento, 

pela 2a CCE, da implementação do Plano de Ação, constante às fls. 196 a 199 

dos presentes autos. 

Sala das Sessões, em 01 de junho de 2006. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
48 Avenida, n.o 495, Plataforma V 

Centro Administrativo da Bahia 


Ed. Cons. Joaquim Batista Neves 

Te!. 31154561, Fax. 31154609 - Salvador-BA 


CEP 41.750-300 

www.tce.ba.gov.br 
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Série Sumários Executivos: 

· Avaliação do Programa de Apoio às Comunidades Rurais 

(Produzir) 


· Avaliação do Programa de Saneamento Ambiental da Baía 

de Todos os Santos (BTS) 


· Avaliação do Programa Cabra Forte 

· Avaliação da Ação Atenção à Saúde do Portador de Deficiência 
Programa Mais Saúde 

· Avaliação da Ação Infra-estrutura e Equipamentos 

Habitacionais/Pró-moradia - Programa Viver Melhor 


Endereço para contato: 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
4a Avenida, nO 495, Plataforma V - Centro Administrativo da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves - Salvador/BA - CEP 41 .750-300 

. Telefax: OXX(71 )3115-4609 
www.tce.ba.gov.br 

www.tce.ba.gov.br

