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Nenhum ator, isoladamente, é capaz de fscalizar o ciclo 
completo das polítcas descentralizadas

Autonomia das insttuições Repartção de competências

Disparidades regionaisCoordenação entre TCs



Projeto Integrar
 Contexto

◦ Desenvolvido pelo TCU com o apoio da 
OCDE e partcipação de diversos TC.

◦ Foco no aprimoramento do Controle 
Externo de Polítcas e Programas Públicos 
Descentralizados

Seleção
Planejamento, 

Execução, 
Relatoria

Julgamento Monitoramento

Desenvolver estratégia de controle
• Para seleção de ações de controle base em risco
• Com uso de indicadores de governança e de 

desempenho 
• Projeto Piloto para polítcas em educação



4. Caderno de orientações

Implementação

2. Painel de 
Indicadores
2. Painel de 
Indicadores

Seleção conjuntaSeleção conjunta

Seleção individualSeleção individual

3. Referencial para 
avaliação da 
governança 
multnível

5. Plano de implementação 2022 em diante

1. Rede Integrar



Estados

Municípios

Sistema Educacional Brasileiro

NÍVEL

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Educação Infantl

Ensino Fundamental
6 a 14 anos de idade

Ensino Médio
15 a 17 anos de idade

Creche
0 a 3 anos de idade

Pré-escola
4 e 5 anos de idade

Etapas Obrigatórias

União             .

Função normatva, 
supletva e redistributva
Coordenação da polítca 
nacional de educação 
Artculação dos diferentes 
níveis e sistemas



Modelo conceitual para a educação



Nível 1Nível 2

Indicadores Mapeados

• Escolarização bruta 
(educação Infantl)

• Rendimento escolar: evasão 
e repetência

• Distorção idade-série

Transporte Escolar ACESSO

• Educação em tempo integral
• Esforço docente
• Alunos por turma
• Distorção idade-série

Infraestrutura
Formação docente PROFICIÊNCIA

Contexto
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal; Nível socioeconômico das escolas; Indicadores de fnanciamento; 

Proporção de alunos da rede pública na rede estadual; partcipação em consórcio público de educação

Insumo Processo Resultado

Fonte: Relatório fnal do Projeto Integrar: Propostas para o fortalecimento do controle externo  de polítcas públicas descentralizadas



Partndo de indicadores para questões 

Questões principais:
◦ Nível 1: Onde se encontram os resultados baixos de educação?
◦ Nível 2.a: Quais fatores relacionados aos alunos ou escolas podem explicar 

esses resultados?
◦ Nível 2.b: Quais fatores de governança poderiam explicar esses resultados?
◦ Quais questões parecem serem passíveis de auditoria

Análise temátca

10



Acesso e 
Profciência

 Análise do Nivel 1

 Como compatbilizar 
diferenças regionais?



Exemplo Problema 1. 
Acesso à creche:

Ascendente (Asc): mais de 5% 
superior, comparada a 2013
Estacionária (Est): até 5% 
superior ou inferior, 
comparada a 2013
Descendente (Desc): mais de 
5% inferior, comparada a 2013

Qual o dado mais recente de cobertura da creche? - 2018

Em 2018, o município apresentou resultado acima da meta nacional de 50% 
das crianças de 0 a 3 anos matriculadas na creche?

Sim Não, alcançou mais de 80% da meta nacional Não, alcançou menos de 80% da meta nacional

AMARELO VERMELHO

DescAsc Est

Entre 2013 e 2018, qual foi a tendência da taxa líquida matrícula para creche?

VERDE

DescAsc Est DescAsc Est DescAsc Est

Não, está MAIS DE 
1 desvio padrão 
abaixo da média

Sim, está acima 
da média

Não, está ATÉ 1 
desvio padrão 
abaixo da média

Não, está MAIS DE 
1 desvio padrão 
abaixo da média

Em 2018, o município apresentou resultado 
acima da média estadual das crianças de 0 a 3 

anos matriculadas na creche?

Sim

Em 2018, o município apresentou resultado 
acima da média estadual das crianças de 0 a 3 

anos matriculadas na creche?

Não, está ATÉ 1 
desvio padrão 
abaixo da média



 Apresentação do 
Painel de Indicadores


	Slide 1
	Agenda
	Políticas Públicas Descentralizadas (Governança Multinível)
	Slide 4
	Projeto Integrar
	Implementação
	Sistema Educacional Brasileiro
	Modelo conceitual para a educação
	Indicadores Mapeados
	Análise temática
	Acesso e Proficiência
	Slide 12
	Slide 13

