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O curso foi  promovido pela Escola de Dados (Open Knowledge Brasil)  e realizado no

período de 15 de novembro a 17 de dezembro de 2021 em formato virtual. Salienta-se

que esta edição do curso foi destinada especificamente a servidores dos Tribunais de

Contas (TCs), de modo a contribuir na qualificação dos trabalhos de controle externo, com

foco na avaliação de políticas públicas com base em evidências. 

Diante  do exposto  e  da necessidade de acompanhamento  das Metas dos Planos de

Educação em vigência,  foram apresentados os  conceitos  básicos necessários  para  a

análise dos dados educacionais, as fontes oficiais e alternativas que disponibilizam os

dados e indicadores em questão e as formas de apresentação dos mesmos, atrelados a

debates  acerca  dos  desafios  postos  na  implementação  das  Metas  estabelecidas  nos

Planos de Educação. 

Tanto no ciclo básico quanto no de especialização, os expositores buscaram enfatizar a

importância  de  analisar  criteriosamente  a  qualidade  dos  dados  e  indicadores  e  de

observar as dimensões não apenas contábeis nos trabalhos de fiscalização. 

Referente à estratégia de ensino, foram disponibilizadas aulas assíncronas na plataforma

específica do curso e aulas síncronas via plataforma Zoom, bem como foram propostas

atividades para incentivar a interação entre os matriculados do curso no ambiente (chat)

da referida plataforma. 



No ciclo de especialização, as aulas síncronas transmitidas por meio da plataforma Zoom

buscaram  aprofundar  a  discussão  acerca  do  Plano  Nacional  de  Educação  (PNE),

abrangendo aspecto histórico, embora de forma resumida, até análise das Metas do PNE.

Os indicadores de acompanhamento, dentro de sua limitação, apontaram em geral uma

evolução ínfima, em alguns casos aquém do esperado ou até regrediram, tendo em vista

o alcance das Metas conforme prazo estipulado e/ou ao final da vigência do Plano. 

No que se refere às exposições dos Tribunais de Contas do Estado de Santa Catarina

(TCE/SC),  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  (TCE/RS)  e  dos  Municípios  do  Pará

(TCM/PA),  descritas  abaixo,  proporcionaram  conhecimento  sobre  as  iniciativas  de

acompanhamento  de  questões  educacionais  desenvolvidas  pelos  referidos  TCs,

ampliando  possibilidades de  atuação  dos  TCs com a implementação  de  sistemas de

monitoramento  das  Metas  dos  Planos  Educacionais,  inclusive  com  a  representação

gráfica, bem como a realização de estudos aprofundados sobre a situação educacional. 

A seguir estão listados os conteúdos tratados em cada módulo em aulas síncronas: 

CICLO BÁSICO:

17/11/2021

Módulo 1: Introdução ao uso de dados educacionais

Palestrante: Maria Helena Bravo

• Estrutura do curso e o que podemos esperar;

• Dados e panorama da produção de dados educacionais no Brasil;

• Uso de dados educacionais no planejamento e monitoramento.

24/11/2021

Módulo 2: Desigualdade e análise de dados educacionais

Palestrante: Thiago Costa

• As medidas obtidas pela TCT e a TRI;

• Aspectos sobre a medida em alguns indicadores;

• Algumas possibilidades de comparações.

01/12/2021



Módulo 3: Análise e visualização de dados educacionais

Palestrante: Alice Adativa

• Análise de dados educacionais no QGIS;

• Criação de imagens e mapas dinâmicos;

• A importância da escolha do zoneamento para o resultado. 

CICLO DE ESPECIALIZAÇÃO:

07/12/2021

Plano Nacional de Educação: percurso histórico e metas de acesso e caso TCE/SC

1. Exposição sobre a trajetória histórica da educação brasileira, com foco no plano de

educação e análise da implementação das Metas 1 a 4 do PNE (2014-2024)

Palestrante: Claudia Bandeira

• A história do planejamento educacional no país;

• O Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024;

• O estágio atual de implementação do PNE 2014-2024. 

2. Exposição sobre os Painéis de acompanhamento dos Planos de Educação (Metas 1, 7,

19 e 20) desenvolvidos pelo TCE/SC

Palestrantes: Gerson Sicca; Alessandro Marcon; Luiz Claudio Viana

09/12/2021

Plano Nacional de Educação: metas de financiamento e formação dos profissionais

dos profissionais e caso TC Educa

1. Exposição sobre a análise das Metas 7, 15 a 18 e 20 do PNE (2014-2024)

Palestrante: Claudia Bandeira

• Parâmetros mínimos nacionais de qualidade e SINAEB;

• Sistema Nacional de Educação;

• O estágio atual de implementação do PNE 2014-2024.

2. Exposição sobre o sistema de monitoramento dos planos de educação “TC Educa”

desenvolvido pelo Comitê Técnico da Educação do IRB, com o apoio dos Tribunais de

Contas do Mato Grosso do Sul (TCE/MS) e de Minas Gerais (TCE/MG)



Palestrante: Viviane Pereira Grosser

14/12/2021

Plano Nacional de Educação: metas que regrediram e apostas para o futuro e caso

Projeto Marajó

1. Exposição sobre a análise das Metas 6, 8 e 9 do PNE (2014-2024)

Palestrante: Claudia Bandeira

• O estágio atual de implementação do PNE 2014-2024;

• Apostas na garantia de uma educação de qualidade para todas e todos.

2. Exposição sobre o Projeto “Fortalecimento da Educação no Marajó” desenvolvido pelo

TCM/PA

Palestrante: Conselheiro Cézar Colares

Conclusão:  O curso apresentou os conceitos básicos fundamentais  para análise dos

dados  educacionais  e  debateu  sobre  os  desafios  enfrentados  na  implementação  das

metas  estabelecidas  nos  planos  educacionais,  levando  em  consideração  as

desigualdades enraizadas (socioeconômica, regional entre outras dimensões) no país e

principalmente aquelas agravadas com a Pandemia do novo coronavírus Covid-19, além

da adversidade causada pela legislação, como por exemplo: Emenda Constitucional nº

95/2016. 

Diante deste contexto, os temas tratados ao longo do curso reafirmaram a importância da

mobilização social e atuação dos TCs na garantia da educação pública de qualidade para

todos e todas, e que adoção de sistemas de monitoramento das metas e análise das

condições de oferta educacional de cada localidade poderão favorecer sua atuação. Para

tanto, é imprescindível aprimorar conhecimentos sobre  avaliação de políticas públicas e

análise de dados e indicadores educacionais. 

Como avaliação geral do curso, considera-se bom, porém elementar. As aulas gravadas

podem ser consideradas entre regulares e boas. Em sua maioria é formada por vídeos

curtos e o conteúdo é apresentado de forma muito superficial. Existem inúmeros pontos

relacionados principalmente aos módulos 2 e 3 que carecem de aprofundamento. Para

um maior aprofundamento um dos recursos a ser utilizado seria aula ao vivo. As aulas



síncronas, por sua vez, acabaram sendo uma repetição de uma ou outra aula gravada.

Quanto aos exercícios solicitados, não foram analisados e também não houve a exigência

de sua apresentação antes das aulas ao vivo.  Dessa forma, não houve espaço para

debater os materiais apresentados pelos alunos, nem para tirar dúvidas. Os testes a que

os alunos tiveram que responder ao final de cada módulo eram formados de questões

muito elementares, o que dá a medida dos conteúdos absorvidos no Ciclo Básico. 


