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APRESENTAÇÃO DOS PLANOS
Breve Histórico

• A Constituição Federal (CF), a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação (LDB) e os Planos de Educação Nacional (PNE), Estadual

(PEE) e municipais (PME) estipulam as metas para educação.

• A Carta Magna define, em seu Capítulo III (Seção I, Da Educação), art.

211, as funções de cada ente federativo no cenário da garantia do

direito à educação. À União cabe organizar o sistema federal de

ensino, financiar as instituições de ensino federais e exercer, em

matéria educacional, função redistributiva e supletiva, para garantir

equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de

qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos

estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Os municípios atuarão

prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, já

os estados e o Distrito Federal, prioritariamente nos ensinos

fundamental e médio.



• A Lei nº 9.394 (LDB), de 20 de dezembro de 1996, estabelece as
diretrizes e bases da educação (do ensino básico ao ensino superior) e
regulamenta o sistema educacional (público e privado). Nos artigos 9º e
87, respectivamente, informa que cabe à União, a elaboração do Plano
Nacional de Educação, em colaboração com os estados, o Distrito
Federal e os municípios. Já, nas suas disposições transitórias,
determinava, que a União encaminhasse o PNE ao Congresso Nacional
com diretrizes e metas para os dez anos posteriores.

• O Plano Nacional de Educação é o tema central do art. 214 da
Constituição Federal (CF) de 1988, modificado pela Emenda
Constitucional (EC) nº59/2009:

Art. 214. A lei estabelecerá o plano
nacional de educação, de duração
decenal, com o objetivo de articular o
sistema nacional de educação em regime
de colaboração e definir diretrizes,
objetivos, metas e estratégias de
implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis, etapas e
modalidades por meio de ações integradas
dos poderes públicos das diferentes
esferas federativas [...].
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Breve Histórico



• A EC nº59/2009, mudou a condição do PNE, que passa de uma
disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases para uma exigência
constitucional com periodicidade decenal. Os planos de educação
são concebidos de forma a ultrapassar o período de um mandato
executivo, visando a minimizar a descontinuidade que caracteriza
as políticas educacionais.

• O Plano Nacional de Educação vigente para o período 2014-2024,
foi aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. No anexo
único da Lei Federal, são apresentadas as metas e as estratégias
para as ações de política para a educação. Em consonância com as
diretrizes explicitadas no corpo da Lei, são pactuadas 20 metas e
254 estratégias.

• A Lei que aprovou o Plano Nacional determina que os estados, o
Distrito Federal e os municípios promovam a elaboração dos
planos decenais correspondentes. Assim, o Estado da Bahia editou
a Lei Estadual nº 13.559, de 11 de maio de 2016, que instituiu o
Plano Estadual de Educação (PEE) - 2016-2026.

APRESENTAÇÃO DOS PLANOS
Breve Histórico



• No que se refere à estruturação o Plano Estadual foi organizado em
20 metas, que se fizeram acompanhar de 246 estratégias
necessárias à sua operacionalização.

• No âmbito da elaboração dos planos de educação, desde o seu
nascedouro é necessária a definição de como as metas e
estratégias serão acompanhadas/monitoradas e o projeto será
avaliado. A Lei Federal nº 13.005/2014 faz referência à
obrigatoriedade do monitoramento e avaliação das ações dos
planos:

Art. 5º A execução do PNE e o
cumprimento de suas metas serão
objeto de monitoramento contínuo e de
avaliações periódicas [...]

• No Estado da Bahia, a Lei nº 13.559/2016 também disciplinou os
regulamentos referentes ao monitoramento do Plano Estadual:

Art. 4º - A execução do PEE-BA, o
alcance de suas diretrizes e a eficácia
de suas metas e estratégias serão
objeto de processo de monitoramento
contínuo e avaliações periódicas [...]

APRESENTAÇÃO DOS PLANOS
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APRESENTAÇÃO DOS PLANOS
Acompanhamento e Monitoramento do PEE

Na análise do Plano de Educação do Estado da Bahia 2016-2026,

considerando cada uma das metas e estratégias traçadas, verificou-se

uma série de inconsistências que impactam diretamente no

acompanhamento e monitoramento do Plano, das quais as principais

são destacadas abaixo:

1. As Metas e Estratégias do PEE não permitem identificar com clareza a

ação a ser realizada ou caminho a ser trilhado para seu alcance;

2. Em várias Metas e Estratégias não são apresentados os resultados

esperados, a partir de objetivos que possam ser datados e

quantificados;

3. Das vinte Metas do PEE, em doze não há explicitação de quais seriam

as ações concretas para a sua execução e/ou não é informado o

patamar a que se pretende alcançar ao final do Plano. Este padrão se

repete em parte relevante das Estratégias, mesmo que estas

representem a atividade para operacionalização das ações do governo;



APRESENTAÇÃO DOS PLANOS 
Acompanhamento e Monitoramento do PEE

4. Parte significativa das Metas e Estratégias do PEE são meramente

qualitativas, de difícil entendimento, delimitação ou mensuração;

5. Nas Metas e Estratégias não são explicitadas as ações compartilhadas

e as responsabilidades dos entes federativos;

6. Nenhuma das Metas e Estratégias apresentadas para o PEE possui

indicadores de desempenho vinculados ao seu monitoramento;

7. A inexistência de produção de informações estruturadas através

de indicadores impossibilita o acompanhamento, monitoramento

das ações previstas no PEE, e avaliação do alcance dos resultados

pretendidos;

8. O texto das Metas e Estratégias do PEE dificulta, ou mesmo inviabiliza

a avaliação da compatibilidade das ações dos Planos Nacional e

Estadual de Educação.



APRESENTAÇÃO DOS PLANOS 
Acompanhamento e Monitoramento do PEE

9. De forma geral, as Metas e Estratégias do PEE fazem remissão as

Metas e Estratégias do PNE. Entretanto, os descritores das Metas e

Estratégias do PEE, em muitos casos, não permitem uma associação

direta com o cumprimento dos objetivos do PNE;

10.Em alguns casos, quando as Metas apresentam maior precisão

dos compromissos firmados, estas se mostram de muito fácil

atingimento ou mesmo já foram alcançadas, na comparação com

os dados estatísticos da Linha de Base, ano 2015.

Sendo assim, são identificadas oportunidades de melhoria em relação ao

Plano Estadual para possibilitar o seu acompanhamento e monitoramento.

Neste contexto, se optou por fazer o acompanhamento dos dados de

Educação para o Estado da Bahia conforme as metas traçadas e

indicadores estabelecidos no Plano Nacional de Educação.



 No processo de acompanhamento dos dados de Educação para o

Estado da Bahia conforme as metas traçadas e indicadores

estabelecidos no Plano Nacional de Educação, dois objetivos

principais foram delineados:

1. Apresentar os dados mais atualizados, referentes aos anos

2014 e 2015, com o intuito de compreender a dimensão dos

desafios colocados para a Bahia e acompanhar o

desempenho do Estado, conforme as informações

disponibilizadas pelos indicadores de acompanhamento da

execução do PNE;

2. Estabelecer a Linha de Base para o monitoramento dos

indicadores da educação do Estado da Bahia e

acompanhamento do PEE. Ação justificada pela dificuldade de

acompanhamento das metas do PEE atualmente, uma vez que

em sua ampla maioria:

não possui indicadores de desempenho

vinculados ao seu monitoramento

não apresentam os resultados esperados, a

partir de objetivos que possam ser datados e

quantificados.

APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
Acompanhamento e Monitoramento do PEE



CONTEXTO EM OUTUBRO/2017

 As metas desenhadas no Plano Estadual de Educação, em sua

ampla maioria, não possuem objetivos quantificados e datados, o

que dificulta sua mensuração e acompanhamento.

 Em nenhuma das metas do PEE foram apesentados indicadores

de desempenho.

 Neste contexto:

tornou-se inviável a construção de uma Linha de Base para o

acompanhamento e monitoramento dos indicadores das

metas do PEE;

optou-se pela análise do desempenho do Estado da Bahia

de acordo com as metas do Plano Nacional de Educação,

com o intuito de acompanhar a evolução da qualidade da

educação local e identificar a posição da Bahia em relação as

média apresentadas para o Brasil e Nordeste.

APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
Acompanhamento e Monitoramento do PEE



 As fontes de dados utilizadas são aquelas exigidas pela Lei Federal nº

13.005/2014, cujas informações foram divulgadas no “Relatório do 1º

Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE: Biênio 2014-2016”

(MEC/Inep, 2016). Também foram utilizadas as informações

compartilhadas pelo Ministério da Educação (MEC) no site

“http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php”, aquelas

disponibilizadas no Relatório de Acompanhamento – TC

011.350/2015-6, Fiscalis 191/2015 (TCU, 2016), e pela

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

 Cabe ressaltar que parte dos indicadores de acompanhamento do

PNE sofreu modificações importantes, quando comparados aos

indicadores até recentemente utilizados e divulgados no documento

“Plano Nacional de Educação – PNE - 2014-2024, Linha de Base”

(MEC/Inep, 2015). Estas modificações foram motivadas pela Resolução

conjunta do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Câmara de

Educação Básica (CEB) nº 06, de 21 de outubro de 2010. Foram ainda

incorporadas as sugestões provenientes da consulta pública acerca dos

indicadores que compunham a Linha de Base anterior (Portaria Inep nº

424, de 09 de outubro de 2015). Todos os dados apresentados neste

diagnóstico foram, portanto, revisados e atualizados.

APRESENTAÇÃO DOS DADOS
Acompanhamento e Monitoramento do PEE 



META 1: Educação Infantil

 “Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as
crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil
em Creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3
anos até o final da vigência deste PNE”

Indicadores Fórmula de Cálculo
Fonte de 

Dados 
Periodicidade

Data 
Base*

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E

A

Percentual da 
população de 4 a 
5 anos que 
frequenta a 
escola/creche 

(População de 4 a 5 
anos que frequenta a 
escola ou 
creche/População de 
4 a 5 anos) x 100

Pnad/IBGE
Anual

BR
2013
89,0% 2016

100%BA
2015
94,6

B

Percentual da 
população de 0 a 
3 anos  que 
frequenta 
escola/creche

(População de 0 a 3 
anos que frequenta a 
escola ou 
creche/População de 
0 a 3 anos) x 100

Pnad/IBGE
Anual

BR
2013
31,4% 2024

50%BA
2015
24,7%

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php



Educação Infantil

A)

Universalizar o acesso a 
pré-escola para as 

crianças de 4 a 5 anos 
de idade

A

Atender via creche, no 
mínimo, 50% das 
crianças de até 3 

anos

B



Indicador 1A - Percentual da população de 4 a 5 anos
que frequenta a escola/creche – Brasil, Nordeste, Bahia
– 2004 – 2015*

2004
72,1%

2013
89,0%

2015
91,0%

77,1%

93,7%

94,4%

75,1%

93,4%

94,6%

70,0%

77,5%

85,0%

92,5%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php



Indicador 1A - Percentual da população de 4 a 5 anos
que frequenta a escola/creche – Brasil, Nordeste, Bahia
– 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php    

Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 1B - Percentual da população de 0 a 3 anos
que frequenta escola/creche – Brasil, Nordeste, Bahia –
2004 – 2015*

2004
19,2%

2013
31,4%

2015
34,1%

19,1%

28,30%
28,8%

17,9%

26,3%

24,7%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 1B - Percentual da população de 0 a 3 anos
que frequenta escola/creche – Brasil, Nordeste, Bahia –
2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



META 2: Ensino Fundamental

 “Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que, pelo menos,
95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam esta etapa na
idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.

Indicadores Fórmula de Cálculo
Fonte de 

Dados 
Periodicidade

Data 
Base*

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E

A

Percentual de 

pessoas de 6 a 14 

anos que 

frequentam ou que 

já concluíram o 

ensino fundamental 

(População de 6 a 14 

anos que frequenta a 

escola ou já concluiu o 

ensino 

fundamental/População 

de 6 a 14 anos) x 100

Pnad/IBGE
Anual

BR
2013
97,5%

2024
100%

PEE
2026
100%

BA
2015
96,9%

B

Percentual de 
pessoas de 16 anos 
com pelo menos o 
ensino fundamental 
concluído

(Pessoas de 16 anos 
que já concluíram o 
ensino fundamental/ 
População de 16 anos) 
x 100

Pnad/IBGE
Anual

BR
2013
73,1%

2024
95%

PEE
2026
95%

BA
2015
63,3%

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Ensino Fundamental

A)

Universalizar o Ensino 
Fundamental para 

toda população de 6 a 
14 anos 

Garantir que 95% dos 
alunos concluam o 

Ensino Fundamental  
na idade recomendada

A B



Indicador 2A - Percentual de pessoas de 6 a 14 anos
que frequentam ou que já concluíram o ensino
fundamental – Brasil, Nordeste, Bahia – 2004 a 2015*

2004
91,5%

2013
97,5%

2015
97,9%

89,2%

96,7%
97,2%

87,5%

96,6% 96,9%

87,0%

90,0%

93,0%

96,0%

99,0%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 2A - Percentual de pessoas de 6 a 14 anos
que frequentam ou que já concluíram o ensino
fundamental – Brasil, Nordeste, Bahia – 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php    

Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 2B - Percentual de pessoas de 16 anos com
pelo menos o ensino fundamental concluído – Brasil,
Nordeste, Bahia – 2004 a 2015*

2004
58,2%

2013
73,1%

2015
76,9%

37,2%

62,1%
67,3%

36,2%

56,2%

63,3%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 2B - Percentual de pessoas de 16 anos com
pelo menos o ensino fundamental – Brasil, Nordeste,
Bahia – 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



META 3: Ensino Médio

 “Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de
vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para
85% (oitenta e cinco por cento).”

Indicadores Fórmula de Cálculo
Fonte de 

Dados 
Periodicidade

Data 
Base*

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E A

Percentual da

população de 

15 a 17 anos 

que frequenta 

a escola ou já 

concluiu a 

educação 

básica.

(População de 15 a 17 

anos que frequenta a 

escola – em qualquer nível 

– ou que não frequenta, 

mas já concluiu a 

educação básica/ 

População de 15 a 17

anos) x 100

Pnad/IBGE
Anual

BR
2013
84,1%

2016
100%

BA
2015
83,7%

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php



META 3: Ensino Médio

Indicadores Fórmula de Cálculo
Fonte de 

Dados 
Periodicidade

Data 
Base*

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E

B

Percentual da
população de 15 
a 17 anos que 
frequenta o 
ensino médio ou 
possui educação 
básica completa.

(População com idade de 
15 a 17 anos que 
frequenta ou já concluiu o 
ensino médio/ População 
com idade entre 15 a 17 
anos) x 100

Pnad/IBGE
Anual

BR
2013
64,4%

2024
85%

BA
2015
53,9%

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php



Ensino Médio

A)

Universalizar o 
atendimento escolar 

para toda a população 
de 15 a 17 anos  

Elevar a taxa líquida 
de matrículas no 

ensino médio para 
85%

A B



Indicador 3A - Percentual de pessoas de 15 a 17 anos
que frequenta a escola ou já concluiu a educação básica
– Brasil, Nordeste, Bahia – 2004 a 2015*

2004
79,8%

2013
84,1%

2015
85,1%

76,3%

82,7% 83,2%

76,6%

82,0%

83,7%

75,0%

77,5%

80,0%

82,5%

85,0%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 3A - Percentual de pessoas de 15 a 17 anos
que frequenta a escola ou já concluiu a educação básica
– Brasil, Nordeste, Bahia – 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php   

Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 3B - Percentual de pessoas de 15 a 17 anos
que frequenta o ensino médio ou possui a educação
básica completa – Brasil, Nordeste, Bahia – 2004 a
2015*

2004
51,1%

2013
64,4%

2015
66,8%

33,6%

55,9% 58,0%

32,8%

49,8%

53,9%

32,0%

39,5%

47,0%

54,5%

62,0%

69,5%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 3B - Percentual de pessoas de 15 a 17 anos
que frequenta o ensino médio ou possui a educação
básica completa – Brasil, Nordeste, Bahia – 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



META 4: Educação Especial e Inclusiva

“ Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados.”

Indicadores
Fórmula de 

Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E A

Percentual da 

população de 

4 a 17 anos de 

idade com 

deficiência que 

frequenta a 

escola

(População de 4 a 

17 anos de idade 

com deficiência que 

frequenta a escola 

/População de 4 a 

17 anos com 

deficiência) x 100

Censo 
Demográfico
Decenal

BR
2010
82,5%

2024*
100%

PEE
2026
100%

BA
2010
80,8%

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de vigência 
do PNE

**O indicador 4A não apresenta série histórica no estudo do INEP-MEC (2016) 



Indicadores Fórmula de Cálculo
Fonte de 

Dados 
Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E

B

Percentual de 
matriculas de 
alunos de 4 a 
17 anos de 
idade com 
deficiência, 
TGD e altas 
habilidades ou 
superdotação
que estudam 
em classes 
comuns da 
educação 
básica

(Matrículas em 
classes comuns da 
educação básica de 
alunos de 4 a 17 
anos de idade com 
deficiência, 
transtornos globais 
do desenvolvimento 
e altas habilidades ou 
superdotação/Total 
de matrículas na 
educação básica de 
alunos de 4 a 17 
anos de idade com 
deficiência, 
transtornos globais 
do desenvolvimento 
e altas habilidades ou 
superdotação) x 100

Censo da 
Educação 
Básica

BR
2013
85,5%

2024*
100%

PEE
2026
100%BA

2015
97,6%

META 4: Educação Especial e Inclusiva

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de vigência 
do PNE.

**Embora este indicador meça o percentual de matrículas comuns da educação básica 
desta população, não é possível afirmar que seja garantido de atendimento educacional 
especializado, com recursos multifuncionais e outros serviços especializados.



Educação Especial e Inclusiva

B

Universalizar o acesso das 
crianças de 4 a 17 anos com 

deficiência a educação 
básica.

A

Garantir o atendimento 
especializado a todas 

crianças de 4 a 17 anos com 
deficiência, devendo este ser 
realizado preferencialmente 

em classes comuns.



Indicador 4A - Percentual da população de 4 a 17 anos
de idade com deficiência que frequenta a escola – Brasil,
Nordeste, Bahia – 2010

Fonte: MEC-INEP (2016) 

Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 4B - Percentual de matriculas de alunos de 4
a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas
habilidades ou superdotação que estudam em classes
comuns da educação básica– Brasil, Nordeste, Bahia –
2009 a 2015

2009
69,1%

2013
85,5%

2015
88,4%

76,6%

94,6%

96,9%

83,4%

95,8%
97,6%

67,0%

77,0%

87,0%

97,0%

2007 2009 2011 2013 2015
Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016)

Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 4B - Percentual de matriculas de alunos de 4 a
17 anos de idade com deficiência, TGD e altas
habilidades ou superdotação que estudam em classes
comuns da educação básica– Brasil, Nordeste, Bahia –
2015

Fonte: MEC-INEP (2016)

Elaboração própria, Novembro de 2017



META 5: Alfabetização Infantil

“Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro)
ano do ensino fundamental”

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Indicadores*
Fórmula 

de Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base**

Prazo 
Meta***

PNE

P
N

E

A

Estudantes com proficiência 

insuficiente em Leitura 

(nível 1 da escala de 

proficiência)

Escala de 

proficiência 

em leitura

ANA 
Não tem 
periodicidade 
definida

BR
2014
22,2% 2024

0%
BA
2014
37,4%

B

Estudantes com proficiência 
insuficiente em Escrita 
(níveis 1, 2 e 3 da escala de 
proficiência)

Escala de 
proficiência 
em escrita

ANA 
Não tem 
periodicidade 
definida

BR
2014
34,5% 2024

0%BA
2014
54,7%

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*A classificação dos indicadores foi coletada do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

** Os dados indicados em Data Base foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php, por se apresentarem mais precisos do que o do estudo 
do MEC-INEP (2016)

***Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de vigência do PNE

****O indicadores da meta 5 não apresentam série histórica no estudo do MEC-INEP (2016) 



META 5: Alfabetização Infantil

Indicadores*
Fórmula de 

Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base**

Prazo 
Meta***

PNE
P

N
E

C

Estudantes com
proficiência insuficiente em
Matemática (níveis 1 e 2
da escala de proficiência)

Escala de
proficiência
em
matemática

ANA 
Não tem 
periodicidade 
definida

BR
2014
57,1% 2024

0%
BA
2014
77,8%

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*A classificação dos indicadores foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

** Os dados indicados em Data Base foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php, por se apresentarem mais precisos do que 
o do estudo do MEC-INEP (2016)

***Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de 
vigência do PNE



Alfabetização Infantil

Tornar todas as 
crianças, proficientes 

em LEITURA no 
máximo até o final 

do 3º ano do ensino 
fundamental

A B

Tornar todas as 
crianças, proficientes 

em ESCRITA no 
máximo até o final 

do 3º ano do ensino 
fundamental

Tornar todas as 
crianças, proficientes 
em MATEMÁTICA no 
máximo até o final 

do 3º ano do ensino 
fundamental

C



Indicador 5A - Percentual de estudantes perante os níveis de
proficiência em leitura* – Brasil, Nordeste, Bahia – 2014

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Nível 1 é caracterizado como proficiência insuficiente em leitura. 



Indicador 5A – Percentual de estudantes com
proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da Escala de
Proficiência) – Brasil, Nordeste e Bahia - 2014

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

* Níveis 1, 2 e 3 caracterizam proficiência insuficiente em escrita. 

Indicador 5B - Percentual de estudantes perante os níveis de
proficiência em escrita* – Brasil, Nordeste, Bahia – 2014



Indicador 5B – Percentual de estudantes com
proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da
Escala de Proficiência) – Brasil, Nordeste e Bahia - 2014

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

* Níveis 1 e 2 caracterizam proficiência insuficiente em matemática. 

Indicador 5C - Percentual de estudantes perante os níveis de
proficiência em matemática* – Brasil, Nordeste, Bahia – 2014



Indicador 5C – Percentual de estudantes com
proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da
Escala de Proficiência) – Brasil, Nordeste e Bahia - 2014

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



META 6: Educação Integral

“Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação
básica.”

Indicadores Fórmula de Cálculo
Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base

Prazo* 
Meta
PNE

P
N

E A

Percentual 

de alunos 

da 

educação 

básica 

pública em 

tempo 

integral

Matrículas públicas 

de alunos que 

permanecem pelo 

menos 7 horas 

diárias em atividades 

escolares/Número 

total de escolas 

públicas) x 100

Censo da 
Educação 
Básica 
Anual

BR
2013
13,5%

2024
25%BA

2015
26,3%

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de 
vigência do PNE



META 6: Educação Integral

Indicadores
Fórmula de 

Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base

Prazo* 
Meta
PNE

P
N

E

B

Percentual 
de escolas 
públicas 
com ao 
menos um 
aluno que 
permanece 
no mínimo 
7 horas 
diárias em 
atividades 
escolares

(Número de 
escolas públicas 
com alunos que 
permanecem pelo 
menos 7 horas 
em atividades 
escolares/ 
Número total de 
escolas públicas) 
x 100

Censo da 
Educação 
Básica 
Anual

BR
2013
44,2% 2024

50%

PEE
2026
25%

BA
2015
46,7%

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de 
vigência do PNE



Educação Integral

B

Oferecer educação em 
tempo integral em, no 

mínimo, 50% das 
escolas públicas

Atender, pelo menos, 
25% dos (as) alunos 

(as) da educação 
básica em tempo 

integral

A



Indicador 6A - Percentual de alunos da educação
básica pública em tempo integral – Brasil, Nordeste e
Bahia – 2009 – 2015

2009
5,6%

2013
13,5%

2015
18,7%

3,3%

15,0%

25,4%

2,8%

12,7%

26,3%

2,0%

7,0%

12,0%

17,0%

22,0%

27,0%

2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 6A - Percentual de alunos da educação
básica pública em tempo integral – Brasil, Nordeste e
Bahia – 2015

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 6B - Percentual de escolas públicas com ao
menos um aluno que permanece no mínimo 7 horas
diárias em atividades escolares – Brasil, Nordeste e
Bahia – 2009 – 2015

2009
26,1%

2013
44,2%

2015
52,5%

14,0%

32,8%

47,2%

11,6%

28,8%

46,7%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 6B - Percentual de escolas públicas com ao
menos um aluno que permanece no mínimo 7 horas
diárias em atividades escolares – Brasil, Nordeste e
Bahia – 2015

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017



META 7: Aprendizado Adequado na Idade Certa

“Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo
a atingir as seguintes médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica”

IDEB 2015 2017 2019 2021

Anos iniciais do 
ensino 
fundamental

5,2 5,5 5,7 6,0

Anos finais do 
ensino 
fundamental

4,7 5,0 5,2 5,5

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicadores
Fórmula de 

Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta*

P
N

E

A

Média 

nacional do 

Ideb nos 

anos iniciais 

do ensino 

fundamental

Taxa de 

aprovação nos 

anos iniciais do 

EF x Média de 

proficiência 

padronizada 

dos alunos do 

5º ano na 

Prova Brasil

Censo da 
Educação 
Básica (Anual) 
e prova Brasil 
(Bianual)

BR
2013
5,2

PNE
2015 5,2
2017 5,5
2019 5,7
2021 6,0

PEE
2015 4,1

BA
2015
4,7

B

Média 
nacional do 
Ideb nos 
anos finais 
do ensino 
fundamental

Taxa de 
aprovação nos 
anos finais do 
EF x Média de 
proficiência 
padronizada 
dos alunos do 
9º ano na 
Prova Brasil

Censo da 
Educação 
Básica (Anual) 
e prova Brasil 
(Bianual)

BR
2013
4,2

PNE
2015 4,7
2017 5,0
2019 5,2
2021 5,5

PEE
2015 4,0

BA
2015
3,7

META 7: Aprendizado Adequado na Idade Certa

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Dados disponibilizados para o Estado da Bahia foram coletados do estudo da SEI (2016)

**A opção de se utilizar o estudo da SEI (2016) como referência de monitoramento deste indicador, 
deve-se a não apresentação destes dados no estudo do MEC-INEP (2016) e indisponibilidade de dados 
datados no site: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php> 



Indicadores
Fórmula de 

Cálculo
Fonte de Dados 
Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta

P
N

E

C

Média
nacional
do Ideb
no
ensino
médio

Taxa de 
aprovação no 
ensino médio x 
Média de 
proficiência 
padronizada dos 
alunos do 3º ano 
do ensino médio 
na Aneb

Censo da 
Educação 
Básica (Anual) e 
prova Brasil 
(Bianual)

BR
2013
3,7

PNE
2015 4,3
2017 4,7
2019 5,0
2021 5,2

PEE
2015 3,8

BA
2015
3,1

META 7: Aprendizado Adequado na Idade Certa

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Dados disponibilizados para o Estado da Bahia foram coletados do estudo da SEI 
(2016)

*A opção de se utilizar o estudo da SEI (2016) como referência de monitoramento 
deste indicador, deve-se a não apresentação destes dados no estudo do MEC-INEP 
(2016) e indisponibilidade de dados datados no site: 
<http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php> 



Aprendizado Adequado na Idade Certa

Atingir a média  
nacional de 6,0, até 

2021, no Ideb
referente aos ANOS 
INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

A B C

Atingir a média  
nacional de 5,5, até 

2021, no Ideb
referente aos ANOS 
FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Atingir a média  
nacional de 5,2, até 

2021, no Ideb
referente ao ENSINO 

MÉDIO



Indicador 7A - Média no Ideb nos anos iniciais do
Ensino Fundamental – Brasil, Nordeste, Bahia e suas
respectivas metas – 2011, 2013 e 2015

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017

* Os dados referentes ao Estado da Bahia e Nordeste foram coletados do estudo 
realizado pela SEI (2016), para maiores detalhes consultar referências.   

4,6

5,2
5,0

5,5

3,7

4,3

4,2

4,8

3,5

4,1

4,2

4,7

3,3

3,7

4,1

4,5

4,9

5,3

5,7

2011 2013 2015

Meta Brasil Brasil Meta Nordeste

Nordeste Meta Bahia Bahia



Indicador 7B - Média no Ideb nos anos finais do Ensino
Fundamental – Brasil, Nordeste, Bahia e suas
respectivas metas – 2011, 2013 e 2015

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017 

* Os dados referentes ao Estado da Bahia e Nordeste foram coletados do estudo 
realizado pela SEI (2016), para maiores detalhes consultar referências. 

3,9

4,7

4,1

4,5

3,3

4,1

3,5

4,0

3,2

4,0

3,3

3,7

3,1

3,5

3,9

4,3

4,7

2011 2013 2015

Meta Brasil Brasil Meta Nordeste

Nordeste Meta Bahia Bahia



Indicador 7C - Média no Ideb no Ensino Médio – Brasil,
Nordeste, Bahia e suas respectivas metas – 2011, 2013
e 2015

3,7

4,3

3,7
3,7

3,3

3,9

3,3 3,4

3,2

3,8

3,2

3,1

2,9

3,3

3,7

4,1

4,5

2011 2013 2015

Meta Brasil Brasil Meta Nordeste

Nordeste Meta Bahia Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017 

* Os dados referentes ao Estado da Bahia e Nordeste foram coletados do estudo 
realizado pela SEI (2016), para maiores detalhes consultar referências. 



Indicadores Fórmula de Cálculo
Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base*

Prazo 
Meta**
PNE

P
N

E

A

Escolaridade 

média da 

população 

de 18 a 29 

anos de 

idade

Soma dos anos de 

estudo das pessoas 

na faixa etária de 18 

a 29 anos de 

idade/Total da 

população entre 18 e 

29 anos de idade

Pnad
Anual

BR
2013
9,8 2024

12
anosBA

2015
9,2

META 8: Escolaridade Média

“Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e
nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no
último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da
região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento)
mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros
declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

**Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de 
vigência do PNE

***Embora o texto da meta também se refira ao nível de escolaridade da região de 
menor escolaridade no País, não é apresentado indicador de acompanhamento desta.



META 8: Escolaridade Média

Indicadores Fórmula de Cálculo
Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta**
PNE

P
N

E

B

Escolaridade 
média da 
população de 
18 a 29 anos 
residente na 
área rural

(Soma dos anos de 
estudo das pessoas 
na faixa etária de 18 a 
29 anos de idade 
residente no 
campo/População de 
18 a 29 anos de idade 
residente no campo)

Pnad
Anual

BR
2013
7,8

2024
12
anosBA

2015
7,8

C

Escolaridade 
média da 
população de 
18 a 29 anos 
pertencente 
aos 25% 
mais pobres 
(Renda 
Domiciliar 
Per Capita)

(Soma dos anos de 
estudo das pessoas 
na faixa etária de 18 a 
29 anos de idade 
pertencentes aos 25% 
mais 
pobres/População de 
18 a 29 anos de idade 
pertencente aos 25% 
mais pobres)

Pnad
Anual

BR
2013
7,8

2024
12
anosBA

2015
7,7

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

**Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de 
vigência do PNE



Indicadores Fórmula de Cálculo
Fonte de Dados 
Periodicidade

Data 
Base*

Prazo 
Meta**
PNE

P
N

E

D

Razão entre 
a 
escolaridade 
média de 
negros e não 
negros na 
faixa etária 
de 18 a 29 
anos

((Soma dos anos de 
estudo de negros -
pretos e pardos - na 
faixa etária de 18 a 
29 anos de 
idade/População de 
negros - pretos e 
pardos - de 18 a 29 
anos de 
idade)/(Soma dos 
anos de estudo de 
não negros - brancos 
e amarelos - na faixa 
etária de 18 a 29 
anos de 
idade/População de 
não negros - brancos 
e amarelos - de 18 a 
29 anos de idade))

Pnad
Anual

BR
2013
86,4%

2024
100%

BA
2015
96,5%

META 8: Escolaridade Média

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

**Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de 
vigência do PNE



Escolaridade Média

B

Aumentar a escolaridade 
média da população de 18 a 
29 anos para pelo menos 12 

anos de estudo

Igualar a escolaridade 
média entre negros e não 

negros

A

DC

Elevar a escolaridade média 
da população rural de 18 a 

29 anos para pelo menos 12 
anos de estudo

Ampliar a escolaridade 
média da população de 18 a 

29 anos, pertencente aos 
25% mais pobres, para pelo 
menos 12 anos de estudo



Indicador 8A - Escolaridade média (em anos) da
população de 18 a 29 anos de idade – Brasil, Nordeste,
Bahia 2004 – 2015*

2004
8,3

2013
9,8

2015
10,1

9,0

9,3

7,0

8,9

9,2

6,8

7,3

7,8

8,3

8,8

9,3

9,8

10,3

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 8A - Escolaridade média (em anos) da
população de 18 a 29 anos de idade – Brasil, Nordeste e
Bahia 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 8B - Escolaridade média (em anos) da
população de 18 a 29 anos residente na área rural -
Brasil, Nordeste, Bahia 2004 – 2015*

2004
5,5

2013
7,8

2015
8,3

4,7

7,4

7,9

4,8

7,3

7,8

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 8B - Escolaridade média (em anos) da
população de 18 a 29 anos residente na área rural -
Brasil, Nordeste, Bahia - 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 8C - Escolaridade média (em anos) da
população de 18 a 29 anos pertencente aos 25% mais
pobres (Renda Domiciliar Per Capita) - Brasil, Nordeste,
Bahia 2004 – 2015*

2004
5,6

2013
7,8

2015
8,3

4,8

7,1

5,1

6,9

7,7

4,5

5,3

6,0

6,8

7,5

8,3

9,0

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 8C - Escolaridade média (em anos) da
população de 18 a 29 anos pertencente aos 25% mais
pobres (Renda Domiciliar Per Capita) - Brasil, Nordeste,
Bahia - 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 8D - Razão entre a escolaridade média de
negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 anos -
Brasil, Nordeste, Bahia 2004 – 2015*

2004
79,6%

2013
86,4%

2015
87,7%

86,3%

89,5%

91,7%

88,7%

90,1%

96,5%

79,0%

84,0%

89,0%

94,0%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 8D - Razão entre a escolaridade média de
negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 anos -
Brasil, Nordeste, Bahia - 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



META 9: Alfabetização e Analfabetismo Funcional de Jovens e Adultos 

“Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos
ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até
2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo
absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo
funcional.”

Indicadores
Fórmula de 

Cálculo
Fonte de Dados  
Periodicidade

Data 
Base*

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E

A

Taxa de 

alfabetização 

da 

população 

de 15 anos 

ou mais de 

idade

(População com 

15 anos ou mais 

de idade que 

sabe ler e 

escrever/ 

População total 

com 15 anos ou 

mais de idade) x 

100

Pnad
Anual

BR
2013
91,5%

2015
93,5%

2024
100%

PEE
2025
90,0%

BA
2015
86,5%

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



META 9: Alfabetização e Analfabetismo Funcional de Jovens e Adultos 

Indicadores
Fórmula de 

Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base*

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E

B

Taxa de 
analfabetismo 
funcional de 
pessoas de 
15 anos ou 
mais de idade

(População de 15 
anos ou mais de 
idade que não 
sabe ler e 
escrever ou que 
não concluiu os 
anos iniciais do 
ensino 
fundamental/
População total 
com 15 anos ou 
mais de idade) X 
100

Pnad
Anual

BR
2013
18,1%

2024
9,2%

BA
2015
26,0%

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Alfabetização e Analfabetismo Funcional

A2

Elevar a taxa de 
alfabetização da 

população com 15 
anos ou mais para 

93,5% até 2015

Reduzir em 50% a 
taxa de  

analfabetismo 
funcional

A1

Erradicar o 
analfabetismo 
absoluto até 

2024

B



Indicador 9A - Taxa de alfabetização da população de
15 anos ou mais de idade - Brasil, Nordeste, Bahia -
2004 – 2015*

2004
88,5%

2013
91,5%

2015
92,0%

77,6%

83,1%

83,8%

79,7%

85,1%
86,5%

77,0%

81,0%

85,0%

89,0%

93,0%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 9A - Taxa de alfabetização da população de
15 anos ou mais de idade - Brasil, Nordeste, Bahia -
2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017

*Este indicador se divide em duas metas, sendo a primeira elevar a taxa de 
alfabetização desta população para 93,5%, até o ano 2015 e a segunda erradicar o 
analfabetismo absoluto até o final deste PNE.



Indicador 9B - Taxa de analfabetismo funcional de
pessoas de 15 anos ou mais de idade - Brasil, Nordeste,
Bahia 2004 – 2015*

2004
24,4%

2013
18,1% 2015

16,8%

37,4%

27,8%

23,9%

37,6%

26,8%

26,0%

15,0%

22,0%

29,0%

36,0%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 9B - Taxa de analfabetismo funcional de
pessoas de 15 anos ou mais de idade* - Brasil,
Nordeste, Bahia - 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os marcadores acompanham a queda do analfabetismo funcional com meta de 
alcance de 9,2% para o Brasil, sendo esta transposta para os demais agregados.



META 10: Educação de Jovens Adultos Integrada à Educação Profissional

 “Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de
educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na
forma integrada à educação profissional.”

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Indicadores Fórmula de Cálculo
Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta*
PNE

P
N

E

A

Percentual 
de matrículas 
da educação 
de jovens e 
adultos na 
forma 
integrada à 
educação 
profissional

(Número de matrículas 
da educação de jovens 
e adultos de nível 
fundamental e médio 
integrada à educação 
profissional/Número 
total de matrículas da 
educação de jovens e 
adultos de nível 
fundamental e médio) x 
100

Censo da 
Educação 
Básica 
Anual

BR
2013
2,8% 2024

25%

PEE
2026
25%

BA
2015
4,4%

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de 
vigência do PNE e PEE, respectivamente



EJA Integrada à Educação Profissional

A

Oferecer 25% das matrículas de 
educação de jovens e adultos, nos 

ensinos fundamental e médio 
integrada a educação profissional



Indicador 10A - Percentual de matrículas da educação
de jovens e adultos na forma integrada à educação
profissional - Brasil, Nordeste, Bahia 2008 – 2015*

2008
0,4%

2013
2,8%

2015
3,0%

0,6%

4,5%
5,3%

0,9%

4,0%

4,4%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 10A - Percentual de matrículas da educação
de jovens e adultos na forma integrada à educação
profissional - Brasil, Nordeste, Bahia - 2015

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017



META 11:Educação Profissional

“Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível
médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50%
(cinquenta por cento) da expansão no segmento público.”

Indicadores
Fórmula 

de Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta*
PNE

P
N

E

A

Número 

absoluto de 

matrículas 

em 

educação 

profissional 

técnica de 

nível médio

Matrículas 

de 

educação 

profissional 

técnica de 

nível médio

Censo da
Educação
Básica
Anual

BR
2013
1.602.946

BR
2024
4.808.838

BA
2015
114.131

BA
2024
276.510**

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de vigência 
do PNE

**Valor calculado pelo grupo de trabalho através da fórmula encontrada na fonte MEC-
INEP (2016), em que, segundo o texto da meta o número de matrículas observado no 
ano de 2013 deveria ser triplicado. Como no Estado da Bahia, no ano de 2013 haviam 
92.170 matrículas, em 2024 o Estado da Bahia deveria alcançar o total de 276.510 
matrículas.



META 11:Educação Profissional

Indicadores
Fórmula 

de Cálculo

Fonte de 
Dados  

Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta*
PNE

P
N

E

B

Número 

absoluto de 

matrículas 

em 

educação 

profissional 

técnica de 

nível médio 

na rede 

pública

Matrículas 

de 

educação 

profissional 

técnica de 

nível médio 

na rede 

pública

Censo da 
Educação 
Básica 
Anual

BR
2013
900.519

BR
2024
1.602.946

BA
2015
84.812

BA
2024
92.170**

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de 
vigência do PNE

**Valor calculado pelo grupo de trabalho através da fórmula encontrada na fonte 
MEC-INEP (2016), em que, a meta preconiza que, até 2024, pelo menos 50% da 
expansão deverá vir do seguimento público. Como no Estado da Bahia o incremento 
deverá ser de 184.340 matrículas (em relação ao ano base de 2013) em educação 
profissional e técnica, o aumento no setor público deverá ser de 92.170 matrículas.



Educação Profissional

B

Triplicar as matrículas 
da educação 

profissional técnica de 
nível médio

Garantir que metade 
da expansão das 

matrículas apresentada 
no Indicador A,  venha 
do segmento público.

A



Indicador 11A - Número absoluto de matrículas em
educação profissional técnica de nível médio - Brasil,
Nordeste, Bahia - 2008 – 2015

2008
1.129.584

2013
1.602.946 2015

1.826.289

233.943

356.580
485.619

41.983

92.170
114.131

30.000

300.000

3.000.000

2007 2009 2011 2013 2015 2017

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 11A - Número absoluto de matrículas em
educação profissional técnica de nível médio - Brasil,
Nordeste, Bahia - 2015

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

* Os valores relativos as metas Nordeste e Bahia foram calculados pelo grupo de trabalho através 
da fórmula encontrada na fonte MEC-INEP (2016), em que, segundo o texto da meta o número de 
matrículas observado no ano de 2013 deveria ser triplicado. Como no Estado da Bahia, no ano de 
2013 haviam 92.170 matrículas, em 2024 o Estado da Bahia deveria alcançar o total de 276.510 
matrículas.



Indicador 11B - Percentual de matrículas em educação
profissional técnica de nível médio na rede pública em
relação ao total – Brasil, Nordeste e Bahia – 2008 –
2015*

666.161
900.519 978.050

191.516

269.986 311.701

35.578

82.875 84.812

30000

300000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 11B - Percentual de matrículas em educação
profissional técnica de nível médio na rede pública em
relação ao total – Brasil, Nordeste e Bahia - 2015

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

* Os valores relativos as metas Nordeste e Bahia foram calculados pelo grupo de trabalho através 
da fórmula encontrada na fonte MEC-INEP (2016), em que, a meta preconiza que, até 2024, pelo 
menos 50% da expansão deverá vir do seguimento público. Como no Estado da Bahia o 
incremento deverá ser de 184.340 matrículas (em relação ao ano base de 2013) em educação 
profissional e técnica, o aumento no setor público deverá ser de 92.170 matrículas.



META 12: Educação Superior

 “Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a
qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por
cento) das novas matrículas no segmento público.”

Indicadores
Fórmula de 

Cálculo
Fonte de Dados 
Periodicidade

Data 
Base*

Prazo 
Meta**
PNE

P
N

E A

Taxa bruta 
de 
matrículas 
na 
graduação 
(TBM)

(População que 
frequenta 
cursos de 
graduação/ 
População com 
idade entre 18 
e 24 anos) x 
100

Pnad
Anual

BR
2013
30,3%

2024
50%

PEE
2025
30%

BA
2015
26,6%

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

**Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de 
vigência do PNE



META 12: Educação Superior

Indicadores
Fórmula de 

Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base*

Prazo 
Meta**
PNE

P
N

E

B

Taxa líquida 
de 
escolarização 
na graduação 
(TLE)

(População de 18 
a 24 anos que 
frequenta ou já 
concluiu cursos 
de graduação/ 
População de 18 
a 24 anos) x 100

Pnad
Anual

BR
2013
23,3%

2024
33%

PEE
2025
12%

BA
2015
13,2%

C

Participação 
do segmento 
público na 
expansão de 
matrículas de 
graduação

(Variação das 
matrículas em 
cursos de 
graduação de IES 
públicas no 
período 
"t"/Variação total 
das matrículas de 
graduação no 
período "t") x 100

Censo da 
Educação 
Superior
Anual

BR
2013
20,2%

2024
40%

BA
2015

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

**Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de 
vigência do PNE



Educação Superior

B

Elevar a taxa 
bruta de 

matrícula na 
educação 

superior para 
50% 

Pelo menos, 
40% do total das 
novas matrículas 

no segmento 
público

A

Aumentar a 
taxa líquida de 

matrícula na 
educação 

superior para 
33%

C



Indicador 12A - Taxa bruta de matrículas na graduação
(TBM) – Brasil, Nordeste e Bahia – 2004 – 2015*

2004
18,6%

2013
30,3%

2015
32,6%

11,2%

26,2%

10,6%

22,8%

26,6%

9,0%

14,0%

19,0%

24,0%

29,0%

34,0%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

*Não é disponibilizada série histórica referente a região Nordeste no estudo do MEC-
INEP(2016)



Indicador 12A - Taxa bruta de matrículas na graduação
(TBM) – Brasil, Nordeste e Bahia – 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 12B - Taxa líquida de escolarização na
graduação (TLE) – Brasil, Nordeste e Bahia – 2004 –
2015*

2004
12,3%

2013
20,2%

2015
21,3%

6,5%

15,4%

6,0%

10,9%

13,2%

2,0%

8,0%

14,0%

20,0%

26,0%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php

*Não é disponibilizada série histórica referente a região Nordeste no estudo do MEC-
INEP(2016)



Indicador 12B - Taxa líquida de escolarização na
graduação (TLE) – Brasil, Nordeste e Bahia - 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 12C - Percentual da participação do
segmento público na expansão de matrículas de
graduação – Brasil – 2005 - 2014

2004
9,4%

2013
23,3%

2014
20,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

2004 2006 2008 2010 2012 2014

Brasil

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*O estudo do MEC-INEP (2016) não apresenta dados relativos as outras agregações



META 13: Titulação de Professores da Educação Superior

 “Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto
do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento),
sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.”

Indicadores
Fórmula de 

Cálculo
Fonte de Dados 
Periodicidade

Data 
Base*

Prazo 
Meta**
PNE

P
N

E A

Percentual 
de docentes 
com 
mestrado ou 
doutorado 
na educação 
superior

(Número de 
docentes com 
mestrado ou 
doutorado na 
educação 
superior/Número 
total de docentes 
na educação 
superior) x 100

Censo da 
Educação 
Superior
Anual

BR
2013 
71,8%

2024 
75%

PEE
2026
75%

BA
2015
72,8%

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

**Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de 
vigência do PNE e PEE, respectivamente.



META 13: Titulação de Professores da Educação Superior

Indicadores
Fórmula de 

Cálculo
Fonte de Dados 
Periodicidade

Data 
Base*

Prazo 
Meta**
PNE

P
N

E

B

Percentual 
de 
docentes 
com 
doutorado 
na 
educação 
superior

(Número de 
docentes com 
doutorado na 
educação 
superior/Número 
total de docentes 
na educação 
superior) x 100

Censo da 
Educação 
Superior
Anual

BR
2013
33,8%

2024
35%

PEE
2026
35%

BA
2015
33,2%

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

**Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de 
vigência do PNE e PEE, respectivamente.



Titulação de Professores da Educação Superior

B

Aumentar a proporção de 
mestres e doutores no 

corpo docente do ensino 
superior para 75% 

Ampliar a proporção de 
docentes doutores no 

ensino superior para que 
estes representem no 
mínimo 35% do total

A



Indicador 13A - Percentual de docentes com mestrado
ou doutorado na educação superior – Brasil, Nordeste e
Bahia – 2012 - 2015*

2012
69,6%

2013
71,8%

2015
75,4%

67,1%

69,5%

74,0%

63,8%
66,2%

72,8%

63,0%

66,0%

69,0%

72,0%

75,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 13A - Percentual de docentes com mestrado
ou doutorado na educação superior – Brasil, Nordeste e
Bahia – 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 13B - Percentual de docentes com doutorado
na educação superior – Brasil, Nordeste e Bahia – 2012
- 2015*

2012
32,3%

2013
33,8%

2015
37,2%

29,0%

30,6%

34,7%

26,5%

28,6%

33,2%

25,0%

29,0%

33,0%

37,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 13B - Percentual de docentes com doutorado
na educação superior – Brasil, Nordeste e Bahia – 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



META 14: Pós-graduação 

 “Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto
sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil)
mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.”

Indicadores

Fórmula 
de 

Cálculo

Fonte de 
Dados*

Periodicidade

Data 
Base**

Prazo***
Meta
PNE

P
N

E A
Títulos de 
mestrado 
concedidos

Número 
de 
titulados 
em nível 
de 
mestrado

GeoCapes e 
Projeção 
populacional do 
IBGE (Anual)

BR
2013
50.639

PNE
2024
60.000

BA
2015
1.966

PEE
2026
1.900

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

* Informações referentes a fonte de dados do indicador retirada do site 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

**Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

***Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de 
vigência do PNE e PEE, respectivamente.



META 14: Pós-graduação 

Indicadores
Fórmula 

de 
Cálculo

Fonte de 
Dados* 

Periodicidade

Data 
Base**

Prazo*** 
Meta
PNE

P
N

E

B
Títulos de 
doutorado 
concedidos

Número 
de 
titulados 
em nível 
de 
doutorado

GeoCapes e 
Projeção 
populacional do 
IBGE (Anual)

BR
2013
15.585

PNE
2024
25.000

BA
2015
531

PEE
2026
500

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

* Informações referentes a fonte de dados do indicador retirada do site 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

**Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

***Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de 
vigência do PNE e PEE, respectivamente.



Pós-graduação 

B

Elevar o número de 
matrículas na pós-

graduação de modo a 
atingir a titulação anual 

de 60.000 mestres 

Ampliar as matrículas 
na pós-graduação para 
atingir a titulação anual 

de 25.000 doutores 

A



Indicador 14A - Títulos de mestrado concedidos –
Brasil, Nordeste* e Bahia – 2012 - 2015**

2004
26.658

2013
50.639

2015
54.924

3.160

9.282

10.145

615 1.834

1.966

500

5.000

50.000

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*O banco de dados do Nordeste foi encontrado a partir do somatório dos dados 
apresentados no estudo do MEC-INEP e do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php dos estados pertencentes a esta macro região. 

**Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 14A - Títulos de mestrado concedidos –
Brasil, Nordeste e Bahia* – 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017

*A meta indicada para o Estado da Bahia foi estabelecida pelo PEE-BA.



Indicador 14B - Títulos de doutorado concedidos –
Brasil, Nordeste e Bahia – 2004 - 2015*

2004
8.093

2013
15.585

2015
18.625

637 2.131

2.690

117
453

531

75

750

7.500

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Indicador 14B - Títulos de doutorado concedidos –
Brasil, Nordeste e Bahia – 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017

*A meta indicada para o Estado da Bahia foi estabelecida pelo PEE-BA.



META 15: Formação de Professores 

 “Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência
deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da
educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os
professores e as professoras da educação básica possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área
de conhecimento em que atuam.”

Indicadores Fórmula de Cálculo
Fonte de Dados 
Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E A

Proporção de 
docências com 
professores que 
possuem 
formação superior 
compatível com a 
área de 
conhecimento em 
que lecionam na 
educação básica.

(Quantidade de 
docências com 
professores que 
possuem formação 
superior compatível 
com a área de 
conhecimento em que 
lecionam/Quantidade 
total de docências de 
disciplinas) x 100

Censo da 
Educação Básica 
Anual

BR
2013
50,5%

2024*
100%BA

2015
33,6%

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Por não ter sido estipulado o prazo no texto da meta, se adotou o último ano de vigência 
do PNE



Formação de Professores

A

Assegurar que todos os professores 
(as) da educação básica possuam 

formação específica de nível superior, 
obtida em curso de licenciatura na área 

que atuam



Indicador 15A - Proporção de docências com
professores que possuem formação superior compatível
com a área de conhecimento em que lecionam na
educação básica – 2013 - 2015

2013
50,5%

2014
52,3%

2015
52,5%

35,9% 37,6% 38,2%

28,9%

32,9% 33,6%

25,0%

32,5%

40,0%

47,5%

55,0%

2013 2014 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 15A - Proporção de docências com
professores que possuem formação superior compatível
com a área de conhecimento em que lecionam na
educação básica – 2015

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017



META 16: Formação Continuada e Pós-graduação de Professores

 “Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste
PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica
formação continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.”

Indicadores
Fórmula de 

Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E A

Percentual de 
professores da 
educação básica 
com pós-
graduação lato 
sensu ou stricto 
sensu

(Quantidade 
de 
professores 
com pós-
graduação/ 
Quantidade 
total de 
professores) 
x 100

Censo da 
Educação 
Básica 
Anual

BR
2013
30,2% 2024

50%

PEE
2026
50%

BA
2015
33,7%

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017



META 16: Formação Continuada e Pós-graduação de Professores

Indicadores
Fórmula de 

Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E

B

Percentual de 
professores 
que 
realizaram 
cursos de 
formação 
continuada

(Quantidade de 
professores com 
formação 
continuada/ 
Quantidade total 
de professores) 
x 100

Censo da 
Educação 
Básica 
Anual

BR
2013
30,6% 2024

100%

PEE
2026
100%

BA
2015
28,3%

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017



Formação Continuada de Professores

B

Formar, em nível de 
graduação, 50% dos 

professores da educação 
básica 

Garantir a todos (as) os 
(as) profissionais da 

educação básica 
formação continuada 

em sua área de atuação

A



Indicador 16A - Percentual de professores da educação
básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu –
Brasil, Nordeste e Bahia – 2008 – 2015

2008
24,6%

2013
30,2% 2015

32,9%

15,6%

24,5%

27,8%

13,4%

29,8%

33,7%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2007 2009 2011 2013 2015

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 16A - Percentual de professores da educação
básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu –
Brasil, Nordeste e Bahia – 2015

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 16B - Percentual de professores que
realizaram cursos de formação continuada – Brasil,
Nordeste e Bahia – 2012 – 2015

2012
29,4%

2013
30,6%

2015
31,4%

24,3%

26,3%

30,4%

21,8%

24,7%

28,3%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brasil Nordeste Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017



Indicador 16B - Percentual de professores que
realizaram cursos de formação continuada – Brasil,
Nordeste e Bahia – 2015

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017



META 17: Valorização do  Professor 

 Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos
(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do
sexto ano de vigência deste PNE.

Indicadores
Fórmula de 

Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E

A

Razão entre o 
salário médio 
de professores 
da educação 
básica da rede 
pública (não 
federal) e o 
salário médio 
de não 
professores 
com 
escolaridade 
equivalente.

(Salário médio dos 
professores da 
educação básica da 
rede pública (não 
federal) com ao 
menos 12 anos de 
escolaridade/ 
Salário médio dos 
não professores 
com ao menos 12 
anos de 
escolaridade) x 100

Pnad
Anual

BR
2013
76,5%

2020
100%BA

2015*
99,0%

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 



Valorização do  Professor 

A

Equiparar o salário médio dos 
profissionais do magistério das redes 
públicas ao dos demais profissionais 

com escolaridade equivalente



Indicador 17A - Razão entre o salário médio de
professores da educação básica da rede pública (não
federal) e o salário médio de não professores com
escolaridade equivalente – Brasil, Estados do Nordeste
e Nordeste* – 2004, 2014 e 2015**

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017

*Não é disponibilizado série histórica referente a região Nordeste no estudo do MEC-
INEP (2016). 

**Os dados referentes ao ano de 2015 foram coletados do site: 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 
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Indicador 17A - Razão entre o salário médio de
professores da educação básica da rede pública (não
federal) e o salário médio de não professores com
escolaridade equivalente – Brasil, Nordeste e Bahia –
2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Novembro de 2017



META 18: Plano de Carreira Docente 

“Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de
Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior
pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos
(as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência
o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos
do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

De acordo com o site: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>, o
Estado da Bahia, em 2015, possuía um Plano de Cargos e
Remuneração vigente e este tem como referência o caput da Meta 18.

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Indicadores
Fórmula 

de Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E

A

Não há indicador
que permita o
acompanhamento
desta meta.

Estadic*

BR

BA

* Na elaboração do relatório MEC-INEP (2016), foram utilizados os dados da pesquisa 
do Estadic, Pesquisa de Informações Básicas Estaduais, de  2014.

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017



Plano de Carreira Docente

A) A B

Garantir a existência de 
planos de Carreira para 

os profissionais da 
educação básica e 
superior pública 

Assegurar que o plano 
de Carreira desses 
profissionais tenha 

como referência o piso 
salarial nacional 



Percentual dos estados que possuem plano de cargos e
remuneração – Brasil e Nordeste – 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Setembro de 2017*

*Em Outubro de 2017, os dados não estavam mais disponíveis no site, não 
voltando até a finalização deste estudo.



Percentual dos estados que possuem plano de cargos e
remuneração que têm como referência o caput* da Meta
18 – Brasil e Nordeste – 2015

Fonte: MEC através do site: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php     

Elaboração própria, Setembro de 2017

*Em Outubro de 2017, os dados não estavam mais disponíveis no site, não voltando 
até a finalização deste estudo.

** A Meta 18 determina que os planos de carreira para os profissionais de educação 
básica e superior pública de todos os sistemas de ensino, devem tomar como 
referência o piso salarial nacional, definido em Lei Federal, nos termos do Inciso VII 
do art. 206 da Constituição Federal



META 19: Gestão Democrática 

 “Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação
da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos
de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar,
no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da
União para tanto.”

Indicadores
Fórmula de 

Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E

A

Percentual de 

diretores de escolas 

públicas que foram 

escolhidos para a 

ocupação do cargo 

por meio de 

critérios técnicos de 

mérito e 

desempenho e de 

consulta pública à 

comunidade escolar

(Número de 

diretores de 

escolas públicas 

escolhidos por 

processo seletivo 

e eleição/Número 

total de diretores 

de escolas 

públicas que 

responderam o 

Questionário do 

Diretor) x 100

Questionário 
do Diretor –
Prova 
Brasil/Aneb

BR
2013
12,2%
por
processo
misto de
seleção
e eleição

BA

INDICADORES PNE
Acompanhamento do Estado da Bahia

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*O estudo do MEC-INEP (2016) apresenta apenas dados de acompanhamento do 
Brasil, não disponibilizando para as outras agregações



Indicadores
Fórmula de 

Cálculo
Fonte de Dados 
Periodicidade

Data Base
Prazo 
Meta
PNE

P
N

E

B1

Percentual 
de escolas 
públicas que 
contaram 
com a 
participação 
de 
profissionais 
da educação, 
pais e alunos 
na 
formulação 
dos projetos 
político-
pedagógicos

(Número de 
escolas 
públicas que 
contou com 
participação 
de pais, 
alunos e 
professores 
na 
elaboração 
do projeto 
pedagógico/ 
Número total 
de escolas 
públicas 
cujos 
diretores 
responderam 
o 
Questionário 
do Diretor) x 
100

Questionário do 
Diretor – Prova 
Brasil/Aneb

BR
2013
89,1% envolve
algum tipo de
discussão
acerca do
desenvolvimento
do projeto
pedagógico

BA

META 19: Gestão Democrática 

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*O estudo do MEC-INEP (2016) apresenta apenas dados de acompanhamento do Brasil, 
não disponibilizando para as outras agregações



Indicadores
Fórmula de 

Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E

B2

Percentual de 
escolas 
públicas que 
contaram com 
a participação 
de 
profissionais 
da educação, 
pais e alunos 
na constituição 
do conselho 
escolar

(Número de 
escolas 
públicas que 
contou com 
participação 
de pais, alunos 
e professores 
na constituição 
do conselho 
escolar/ 
Número total 
de escolas 
públicas cujos 
diretores 
responderam o 
Questionário 
do Diretor) x 
100

Questionário do 
Diretor – Prova 
Brasil/Aneb

BR
2013

BA

META 19: Gestão Democrática 

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*O estudo do MEC-INEP (2016) apresenta apenas dados de acompanhamento do 
Brasil, não disponibilizando para as outras agregações



Indicadores
Fórmula de 

Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade
Data Base

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E C

Percentual 
de escolas 
públicas 
que 
recebem 
recursos 
financeiros 
dos entes 
federados

(Número de 
escolas públicas 
que recebem 
recursos 
financeiros por 
meio de 
transferências 
governamentais 
ou privadas/ 
Número total de 
escolas públicas 
cujos diretores 
responderam o 
Questionário do 
Diretor) x 100

Questionário 
do Diretor –
Prova 
Brasil/Aneb

BR
2013
90,3% 
financiamento 
do Governo 
Federal
47,6% do 
Governo 
Estadual
50% do 
Governo 
Municipal 
14,2% de 
empresas ou 
doadores 
individuais

BA

META 19: Gestão Democrática 

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*O estudo do MEC-INEP (2016) apresenta apenas dados de acompanhamento do 
Brasil, não disponibilizando para as outras agregações



Indicadores
Fórmula de 

Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade
Data Base

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E

D

Condições 
em que os 
diretores 
exercem o 
cargo

(Número de 
escolas 
públicas por 
tipo de apoio 
ou 
interferência 
na gestão/ 
Número total 
de escolas 
públicas 
cujos 
diretores 
responderam 
o 
Questionário 
do Diretor) x 
100

Questionário 
do Diretor –
Prova 
Brasil/Aneb

BR
2013
35,3%
registra
interferências
externas
88,3%
registra apoio
de instâncias
superiores
92,3%
aponta apoio
da
comunidade

BA

META 19: Gestão Democrática 

Fonte: MEC-INEP (2016) / Elaboração própria, Novembro de 2017

*O estudo do MEC-INEP (2016) apresenta apenas dados de acompanhamento do 
Brasil, não disponibilizando para as outras agregações



Gestão Democrática

B1

Assegurar que a 
escolha de diretores 

de escolas públicas se 
realize através de 

critérios técnicos de 
mérito e desempenho 
e de consulta pública 
à comunidade escolar

A B2

Garantir nas escolas 
públicas a participação 

de profissionais da 
educação, pais e 

alunos na formulação 
dos projetos político-

pedagógicos

Certificar a 
participação de 
profissionais da 

educação, pais e alunos 
na constituição do 

conselho escolar nas 
escolas públicas



Gestão Democrática

A) C D

Certificar que as escolas 
públicas recebam 

recursos financeiros 
dos entes federados

Assegurar as condições 
necessárias para que 

os diretores exerçam o 
cargo



META 20: Financiamento da Educação

 “Ampliar o investimento público em educação pública de forma a
atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno
Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo,
o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.”

Indicadores
Fórmula de 

Cálculo

Fonte de 
Dados 

Periodicidade

Data 
Base

Prazo 
Meta
PNE

P
N

E

A

Razão entre 

investimento 

público total 

em educação 

e produto 

interno bruto

(Investimento 

público total 

em educação/ 

Produto 

interno bruto) 

x 100

Indicadores 
financeiros 
educacionais 
(Deed/Inep); 
PIB a preços de 
mercado –
valores 
correntes 
(IBGE)
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*O estudo do MEC-INEP (2016) apresenta apenas dados de acompanhamento do 
Brasil, não disponibilizando para as outras agregações
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Indicador 20A - Estimativa do percentual do
investimento público total em educação em relação ao
produto interno bruto (PIB) – Brasil, 2004 - 2014

Fonte: MEC-INEP (2016)/ Elaboração própria, Novembro de 2017

*O estudo do MEC-INEP (2016) apresenta apenas dados de acompanhamento do 
Brasil, não disponibilizando para as outras agregações
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Considerações Finais

1. Na Bahia, em 2015, a proporção de crianças de 4 a 5 anos de idade

que frequentavam a escola/creche em relação à população total

dessa faixa etária era de 94,6%;

2. Em 2015, a proporção de crianças de 0 a 3 anos de idade que

frequentavam a escola/creche era de 34,1% no Brasil, 28,8% no

Nordeste e 24,7% na Bahia.

3. O percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentavam ou que já

tinham concluído o ensino fundamental atingiu os percentuais de

97,9% no Brasil, 97,2% na região Nordeste e 96,9% na Bahia, em

2015. Esse resultado aproxima o Estado da meta de universalização

apresentada no PEE;

4. A conclusão do ensino fundamental na idade recomendada continua

sendo um desafio em 2015. Neste ano o percentual atingido pelo

estado foi de 63,3%, abaixo da média verificada para o Nordeste

brasileiro, 67,3%, e para o Brasil, 76,9%. A distância da Bahia em

relação à meta estadual é relevante: 31,7 p.p.



5. No ano de 2015, no Brasil, 85,1% dos jovens de 15 a 17 anos

frequentava a escola ou já possuía educação básica completa, ao passo

que, no Nordeste e na Bahia, os percentuais foram de 83,2% e 83,7%;

6. Em relação à adequação idade-série, no Brasil, 66,8% dos jovens

frequentavam ou já haviam concluído o ensino médio, ao passo que, no

Nordeste, este percentual era de 58,0%. A análise do indicador para a

Bahia aponta para uma distância de 31,1 p.p. (53,9%) em relação à meta

do PEE (85%).

7. Em 2010, na Bahia (80,8%), os percentuais de frequência à escola da

população de 4 a 17 anos com deficiência eram próximos aos

observados para o Brasil (82,5%). Entretanto, como a meta do PEE trata

da universalização ao acesso à educação básica dessa população,

destaca-se que 19,2% destas crianças e jovens encontravam-se fora da

escola, na Bahia;

8. Em 2015, o total de matrículas da população de alunos de 4 a 17 anos de

idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas

habilidades ou superdotação em relação ao total de matrículas na

educação básica de alunos de 4 a 17 anos com as mesmas

características, era de 97,6% no Estado da Bahia. Estes são valores bem

próximos das metas estabelecidas no PEE, notadamente se for

considerado o prazo estipulado para seu alcance: o ano de 2026;



9. Utilizando-se o critério do Inep/MEC, segundo o qual os níveis 2, 3 e 4 de

proficiência em Leitura abrangem os alunos que finalizaram o 3º ano do

ensino fundamental com aprendizado adequado, e o nível 1 é

considerado insatisfatório, verifica-se que: no Brasil, aproximadamente

22%, Nordeste, 36%, e Bahia, 37% dos estudantes não apresentavam

aprendizado adequado neste requisito, em 2014;

10.Para o indicador de alfabetização em Escrita o Inep/MEC indica que os

níveis 1, 2 e 3 de proficiência em Escrita abrangem os alunos com

aprendizado inadequado. A inadequação em escrita, que caracteriza

mais de 50% dos estudantes que concluíram o terceiro ano do ensino

fundamental na Bahia, é representada pelas seguintes incapacidades: a)

em relação à escrita de palavras, os estudantes não as escrevem

alfabeticamente, ou as escrevem alfabeticamente com trocas ou omissão

de letras, alterações na ordem das letras e outros desvios ortográficos,

ou apresentam grandes desvios ortográficos em palavras com estruturas

silábicas mais complexas b) em relação à produção de textos, os

estudantes provavelmente não escrevem o texto ou produzem textos

ilegíveis ou escrevem de forma incipiente ou inadequada ao que foi

proposto;



11.O critério do Inep/MEC determina que os níveis 1 e 2 de proficiência em

Matemática representam os alunos com aprendizado insuficiente. Em

2014, a avaliação das crianças da Bahia com aprendizado inadequado

indicou que 77,8% apresentou graves deficiências de habilitação para os

temas mais simples da matemática, a saber: a) associar a escrita por

extenso de números naturais à sua representação por algarismos, b)

reconhecer valor monetário de cédulas, c) identificar registro de tempo

em calendário, d) identificar frequência associada a uma categoria em

gráfico de colunas ou de barras, e) comparar quantidades pela

contagem, f) resolver problema com as ideias de acrescentar, retirar ou

completar com números até 20, problema com a ideia de metade, com

dividendo até 10; dentre outras dificuldades. Os dados deixam claro que,

mesmo depois de três anos dedicados ao período escolar de

alfabetização, parcela relevante dos alunos do Estado só desenvolveram

habilidades mínimas na Matemática, caracterizadas por aquelas

encontradas no Nível 1 da escala de proficiência. Aproximadamente 78%

dos alunos baianos possuem proficiência insuficiente em Matemática;

12.O PNE estabelece que pelo menos 25% dos alunos da Educação Básica

sejam atendidos em tempo integral. No Brasil, em 2015, o percentual de

matrículas em tempo integral era de 18,7%. O Nordeste, por sua vez, já

ultrapassou a meta estabelecida no PNE, assim como o estado da Bahia,

com 25,4% e 26,3%, respectivamente;



13.Em relação as escolas públicas que ofereciam educação em tempo

integral, na Bahia, em 2015, 46,7% das escolas atendiam ao critério

estabelecido. Foi devido o crescimento continuado da porcentagem das

escolas públicas com matrículas em tempo integral, que o estado

conseguiu superar no ano de 2015 a porcentagem média do Nordeste.

14.Conforme dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Socais

da Bahia (SEI), as informações do Ideb referentes aos anos iniciais do

ensino fundamental para 2015 foram de 5,5 (Brasil), 4,8 (Nordeste) e 4,7

(Bahia). Na comparação daquelas projeções calculadas pelo órgão de

estatística do Estado para o mesmo ano, todas as esferas atingiram as

metas fixadas: de 5,2, 4,3 e 4,1, nesta ordem. Destaca-se que para o

Brasil a meta de 2015 projetada no PNE já havia sido atingida desde 2013.

Cabe ressaltar que as metas dos Planos de Educação servem para propor

desafios e evidenciar as realizações do governo. A inexistência de

diagnóstico estruturado através de indicadores representa importante falha

na disponibilização dos instrumentos necessários à elaboração das metas

previstas nos planos;



15.Para 2015, de acordo com a SEI, as trajetórias do indicador nos anos

finais do ensino fundamental mostraram Ideb abaixo das metas

estabelecidas pelo PNE: Brasil (4,5, contra 4,7 projetado), Nordeste (4,0,

contra 4,1 projetado) e Bahia (3,7, contra 4,0 projetado);

16.Considerando os cálculos da Sei, em 2015, para o Ideb do ensino médio,

entre 2013 e 2015 este indicador praticamente não variou no Brasil (3,7),

Nordeste (de 3,3 para 3,4) e Bahia (de 3,0 para 3,1), enquanto as metas

foram majoradas no mesmo período: 4,3, 3,9 e 3,8, nesta ordem. Esta

trajetória indica uma piora do desempenho do indicador;

17.Em 2015, no Brasil, a escolaridade média da população de 18 a 24 anos

de idade era de 10,1 anos de escolaridade, no Nordeste, 9,3 anos e na

Bahia 9,2, permanecendo estagnada entre 2014 e 2015;

18.A quantidade média de anos de estudo alcançada pela população de 18 a

24 anos é determinada pela situação de domicílio: zona rural ou urbana. A

análise do indicador por estados, considerando a média do Brasil,

descreve um cenário marcado por baixa escolaridade, em média, dos

jovens residentes na zona rural da Bahia. Em 2015, a média de anos de

estudo era de 7,8 para esta população, valor abaixo da média para o

Brasil (8,3 anos) e Nordeste (7,9 anos);



19.Considerando a parcela mais vulnerável da sociedade, a escolaridade

média da população de 18 a 29 anos entre os 25% mais pobres era de 8,3

anos de estudos para o Brasil e 7,7 para o Nordeste e para a Bahia, em

2015;

20.A meta do PNE expressa a preocupação em igualar a escolaridade média

entre os jovens negros e não negros. Na comparação da escolaridade

média entre negros e não negros, desagregando os dados por grandes

regiões, fica evidente que a desigualdade é menor na Bahia: a razão foi de

96,5%. Para o Nordeste o percentual apurado foi de 91,7% e para o Brasil

87,7%. Embora, de um modo geral, na Bahia os jovens estejam mais

distantes de atingir o objetivo de 12 anos de escolaridade proposto pela

meta, a desigualdade entre os grupos, conforme a cor é menor;

21.Em 2015, a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais

alcançou 92,0% dos brasileiros. Regionalmente, os percentuais não

chegam a 90%. São eles: 83,8% para o Nordeste e 86,5% para a Bahia.

22.Os dados para o Brasil mostram que, em 2015, a proporção de

analfabetos funcionais na população de 15 anos ou mais era 16,8% no

Brasil, 23,9% no Nordeste e 26,0% na Bahia;



23.No Brasil, em 2015, se contabilizou que apenas 3,0% do total das

matrículas ocorreram de forma integrada à educação profissional. No

mesmo período, para o Nordeste este indicador era de 5,3%, enquanto

na Bahia a proporção era menor que a identificada para a região, 4,4%;

Estes resultados estão muito abaixo daqueles projetados para a meta

do PNE que é de 25%;

24.Em 2015 o Nordeste contabilizava mais de ¼ do total de matrículas de

Educação Profissional Técnica no Brasil, 485.619 em números

absolutos. O Estado da Bahia concentrava o total de 114.131,

matrículas em educação profissional técnica de nível médio, em termos

relativos, sugerindo 6,1% do total de matrículas disponibilizadas no

Brasil estavam na Bahia. De outra forma, no Nordeste, a Bahia sozinha,

respondia por 23,5% das vagas na região;

25.Em 2015, 53,6% das matrículas em educação profissional e técnica

estavam concentradas na rede pública de ensino. A participação do

segmento público nas matrículas em EPT de nível médio no Nordeste é

ainda mais relevante, 64,2%, com destaque para a Bahia, onde 74,3%

referiam-se ao segmento público em 2015.



26.No ano de 2015 a Taxa Bruta de Matrículas (TBM) na graduação

brasileira era de 32,6%. Na região Nordeste era de 26,2%, enquanto

que, na Bahia, o indicador era de 26,6%. Note-se que, mesmo com os

resultados desfavoráveis em relação à oferta de matriculas na

graduação para a população de referência, a Bahia está bem próxima

de atingir a meta estipulada pelo PEE. Mais uma vez, esta situação

revela o desafio colocado aos formuladores de políticas públicas na

elaboração de metas condizentes com a realidade na qual há pretensão

de interferência;

27.Em 2015, a Taxa Líquida de Matrícula (TLM) era de: Brasil: 21,3%,

Nordeste 15,4% e Bahia: 13,2%. Considerando que a meta planejada

no PEE para o ano de 2025 é de apenas 12%, mais uma vez, a

subestimação da meta estadual em nada colabora para o alcance de

melhores resultados locais. Na análise dos dados, a Bahia se destaca

como o terceiro pior resultado para a taxa de acesso à graduação entre

os jovens de 18 a 24 anos residentes no Nordeste;

28.Em 2015, faltando 10 anos para finalizar o prazo do PEE, o percentual

de docentes com mestrado ou doutorado já era de 72,8%, na Bahia,

distante apenas 2,2 p.p. da meta projetada para 2.026. Nota-se que, na

análise agregada para o Brasil, este já atingiu a meta: 75,4% em 2015.

A região Nordeste está distante apenas 1,0 p.p. de alcançar o proposto;



29.No mesmo ano, o percentual de docentes com doutorado era de 37,2%

para o Brasil, 34,7% para o Nordeste e 33,2% para a Bahia. Quanto à

distância para alcance da meta nacional, a Bahia encontra-se 1,8 p.p.

abaixo do fixado no PEE.

30.O quantitativo de títulos de mestrado concedidos em 2015 foi de 54.924

títulos no Brasil, 10.145 no Nordeste e 1.966 na Bahia. O crescimento

estadual foi de 66 mestres diplomados além do estimado para a meta

do PEE vigente até o ano de 2026;

31.O crescimento nos programas de doutorado foi identificado para o

Brasil (18.625), Nordeste (2.690) e Bahia (531). A análise da titulação

de doutores informa que a Bahia centralizou aproximadamente 20% do

total de doutorandos matriculados em programas de IES do Nordeste

no período;

32.A proporção de docências com professores que possuem formação

superior compatível com a disciplina lecionada, no Brasil, no ano de

2015, na educação básica foi de 52,5%. Observa-se que a média de

compatibilidade calculada para o Brasil é enormemente prejudicada

pelos percentuais alcançados pela região Nordeste (38,2%). A Bahia

também apresenta percentual de compatibilidade (33,6%) abaixo das

médias nacional e regional.



33.Em 2015, 32,9% dos professores da educação básica possuíam pós-

graduação no país. No Nordeste brasileiro, esta proporção cai para

27,8%, ao passo que o Estado da Bahia apresentou percentual acima

do observado para o território nacional (33,7%);

34.Em 2015, a proporção de professores que informaram ter feito

formação continuada em pelo menos uma das áreas específicas foi de

31,4% no Brasil. Observa-se que a realização de cursos de formação

continuada foi menos frequente na região Nordeste (30,4%). A Bahia

(28,3%) ficou 2,1 p.p. abaixo do resultado regional;

35.No Brasil, a razão entre o salário médio de professores da educação

básica da rede pública (não federal) e o de não professores com

escolaridade equivalente era de 81,3% em 2015. A Bahia (99,0%)

apresentou indicador superior ao observado em nível nacional e no

Nordeste brasileiro 95,7% para o nordeste brasileiro.
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