


1

Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro

Auditoria operacional na Ação

“Formação e Capacitação de Professores”

Rio de Janeiro
2010

Secretaria de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo

Rua Santa Luzia nº 732 – Sala 501 – Centro
Tel.: (21) 3824-3639  /  3824-3622

Fax.: (21) 3824-3731



2

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Conselheiros

Thiers Vianna Montebello – Presidente

José de Moraes Correia Neto – Vice-Presidente

Jair Lins Netto – Corregedor

Fernando Bueno Guimarães

Antonio Carlos Flores de Moraes

Nestor Guimarães Martins da Rocha

Ivan Moreira

Procuradoria Especial

Carlos Henrique Amorim Costa – Procurador Chefe

Secretário Geral

Sílvio Freire de Moraes

Diretor de Controle Externo

Marco Antonio Scovino

Diretoria de Publicações

Vera Mary Passos

Equipe de Auditoria

Augusto César Silva e Vargas

Amâncio Pulcherio

Fernanda Philippi de Negreiros Maluf

Marcelo da Silva Ribeiro

Fotos:

Ivan Gorito



3

LISTA DE SIGLAS

ASI  Assessoria de informática/TCMRJ
CEs  Centros de Estudos
CPF  Cadastro de Pessoa Física
CRE  Coordenadoria Regional de Educação
E/DGED Departamento Geral de Educação Pedagógica
E/DGED/DEF Departamento de Educação Fundamental
E/DGRH Departamento Geral de Recursos Humanos
E/DGRH/DRH Departamento de Desenvolvimento de Recursos  
  Humanos
E/GAB  Gabinete da Secretária da Secretaria Municipal  
  de Educação
IPCA-E  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo  
   Especial
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática
LDB  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LDO  Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA  Lei Orçamentária Anual
MEC  Ministério da Educação
P II  Símbolo do cargo de Professor II da SME
PA  Processo Administrativo
PADC  Plano Anual de Desenvolvimento e Capacitação  
  – programação anual de eventos de capacitação  
  continuada.
PEJA  Programa de Educação de Jovens e Adultos
PME  Plano Municipal de Educação
PNE  Plano Nacional de Educação
PPA  Plano Plurianual
PROMOEX Programa de Modernização dos Órgãos de  
  Controle Externo
PT  Programa de Trabalho
SED  Sistema Estatístico de Dados
SME  Secretaria Municipal de Educação
TCU  Tribunal de Contas da União
TI  Tecnologia da Informação
UEs  Unidades Escolares



4

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Curva de distribuição de frequência da base de  
  dados

Gráfico 2: Distribuição dos Professores II em quatro  
  intervalos de classe

Gráfico 3: Participação nos eventos de formação continuada,  
  realizados em 2007 - PII Ensino Fundamental 

Gráfico 4: Assuntos tratados nos centros de estudo -  
  percepção dos Professores

Gráfico 5: Assuntos tratados nos centros de estudo -  
  percepção dos diretores

Gráfico 6: Identificação local de carências dos Professores

Gráfico 7: Adequação da formação continuada com as  
  carências dos Professores

Gráfico 8: Jornada de trabalho semanal - PII Ensino  
  Fundamental

Gráfico 9: Onde o Professor II exerce suas atividades de  
  magistério

Gráfico 10: Principais problemas enfrentados no âmbito da  
  formação continuada - percepção dos diretores

Gráfico 11: Eventos de formação continuada, realizados  
  em 2007



5

1. A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DO RIO DE JANEIRO ....................................................................11

2. VISÃO GERAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 
DA SME ......................................................................................... 13

3. ALCANCE DO “PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA” 
– SISTEMA FÊNIX ...................................................................... 15

3.1.DISPOSITIVOS DO PPA 2006/2009 E DO PME 
CONCERNENTES AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA ............................................................... 15

3.2.PRINCIPAIS ÓBICES AO ALCANCE DO PROGRAMA .....16
3.3.SISTEMA FÊNIX – RELEVÂNCIA, PRINCIPAIS 

RELATÓRIOS E INDICADORES .................................. 17
3.4.AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO CONTINUADA ......................................... 18
3.5. ADESÃO AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO ...............22
3.6.PERFIL DOS PROFESSORES COM PARTICIPAÇÃO 

INTENSA NO PROGRAMA .......................................... 23
3.7. PROCESSO DE DIVULGAÇÃO .....................................24
3.8. ACESSO DOS PROFESSORES ....................................... 25

4.PLANEJAMENTO DA AÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA ......26

4.1. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ...........26
4.2.QUANTO À ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS 

EMPREGADOS NA AÇÃO .............................................26
4.3. PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME .............26
4.4. PLANEJAMENTO DE CURTO PRAZO .......................27
4.5. MODALIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA .....27
4.6.ADESÃO E ABSENTEÍSMO DOS BENEFICIÁRIOS À 

FORMAÇÃO CONTINUADA ........................................ 35
4.7. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA, CANCELADAS EM 2007 .................. 36
4.8. PARCERIAS .................................................................... 36

Índice



6

5.PONTOS DE CONTROLE DO PROGRAMA (EFICIÊNCIA E 
EFICÁCIA)...............................................................................37

5.1.FALTA DE UNIFORMIDADE DAS RELAÇÕES DE 
FREQÜÊNCIA DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO.........38

5.2. INDICADORES DE DESEMPENHO..............................39
5.3. AVALIAÇÕES REALIZADAS PELA SME....................40
5.4. OUTROS CONTROLES..................................................42

 

6.AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROGRAMA SEGUNDO A 
PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES............................................44

6.1.IMPACTO DA AÇÃO SOBRE A MELHORIA DAS 
SUAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS, DA SUA 
QUALIDADE DE TRABALHO E DA SUA ATUAÇÃO 
PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA.............................44

6.2.IMPACTO SOBRE O PLANEJAMENTO NA ESCOLA 
E NA DISSEMINAÇÃO DOS CONHECIMENTOS 
ADQUIRIDOS......................................................45

7.CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES.......................................47

8.OPORTUNIDADES DE MELHORIA...........................................47

9.PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO......................................51

10.GLOSSÁRIO................................................................................52



7

A Carta Política de 1988, segundo o seu artigo 71, inciso IV, conferiu 
aos Tribunais de Contas brasileiros a competência para realizar 
auditorias de natureza operacional. Essa modalidade de auditoria 
tem ênfase nos resultados alcançados pelo exercício de atividade 
pública e busca medir a atuação do órgão jurisdicionado segundo 
critérios de eficiência, economia e eficácia. 

Com base na competência constitucional conferida, o Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro realizou auditoria operacional 
na Secretaria Municipal de Educação - SME, com vistas à avaliação 
da atividade desenvolvida por aquele órgão sobre a formação conti-
nuada dos Professores integrantes de seus quadros funcionais.

Buscou-se, portanto, avaliar a eficiência e a eficácia da SME diante de 
seus objetivos operacionais, especialmente sobre o alcance, o plane-
jamento e o controle exercido sobre as atividades desenvolvidas.

A Ação de Capacitação Continuada de Professores teve seleção 
motivada pela sua grande importância sobre os resultados da 
educação pública brasileira e, por fim, da contribuição no desen-
volvimento da sociedade.

Ao final, o presente trabalho identificou como deficiências pro-
cedimentais, na atividade da Secretaria Municipal de Educação, 
o seguinte:

a. Falta de universalização do alcance da ação, com necessi-
dade de geração de padrões mais imparciais e equânimes 
para seleção dos beneficiários;

b. Insuficiência na atividade de planejamento, principalmente 
quanto à previsão de objetivos e metas de longo prazo e a vin-
culação do planejamento de curto prazo a esses dispositivos;

c. Insuficiência de indicadores de desempenho ou de parâ-
metros suficientes para medição e acompanhamento dos 
resultados alcançados pelas ações desenvolvidas;

d. Inexistência de um sistema eficiente e completo de avalia-
ção da ação de formação continuada de Professores;

e. Inexistência de uma metodologia apurada para estabele-
cimento de um controle formal uniforme das atividades 
desenvolvidas.

SUMÁRIO EXECUTIVO
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Escopo da auditoria

A avaliação promovida pelo presente trabalho foi restrita aos inte-
grantes do cargo da SME denominado “Professor II”, beneficiários 
potenciais ou efetivos da ação de capacitação. 

Tendo em vista a promoção da otimização do processo auditado 
e o consequente aumento da qualidade do ensino, esta auditoria 
procurou avaliar a ação de formação continuada de Professores 
segundo a verificação de aspectos relativos a sua concepção lógica, 
à adequação e relevância de seus objetivos, à consistência entre as 
ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos, à determinação 
de seu planejamento e de seu controle, aos fatores inibidores de 
seu desempenho e à qualidade dos efeitos alcançados, segundo a 
percepção dos próprios beneficiários.

O planejamento propôs a investigação desse problema de auditoria 
mediante a análise de quatro questões principais e suas respec-
tivas sub questões:

ALCANCE DA AÇÃO - A capacitação continuada de Profes-
sores, promovida pela SME, abrange a participação dos servi-
dores do magistério (Professor II – Ensino Fundamental) em 
índices adequados?

a. As estruturas organizacional e funcional (condições ofere-
cidas ao Professor para participar dos cursos de formação) 
possibilitam ao servidor participar de forma adequada das 
ações de capacitação implementadas ?

b. Os projetos apresentam falhas de divulgação?

c. O acesso à participação nos cursos é adequado?

PLANEJAMENTO DA AÇÃO – O planejamento e a implementação 
das ações de formação de Professores apresentam vulnerabilidades 
que podem comprometer o adequado atendimento à demanda e 
os resultados do processo de capacitação?

a. A SME apresenta planejamento estruturado para as suas 
ações de capacitação continuada, a médio e longo prazo, 
de Professores com objetivos e metas bem definidos?

b. As ações de capacitação são previstas e executadas com 
antecedência adequada e considera os riscos envolvidos?
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c. A SME potencializa da melhor forma as ações de capacita-
ção, pela utilização de parcerias junto a outros órgãos, entes 
ou instituições?

CONTROLE DA AÇÃO – Os controles realizados sobre as ações de 
capacitação são eficientes e eficazes?

a. O Sistema de armazenamento e gerenciamento de dados é 
seguro e apresenta as consultas necessárias a um acompa-
nhamento fidedigno dos processos?

b. O órgão possui adequada atividade de controle das ativida-
des com emprego de indicadores financeiros e de desempe-
nho no planejamento e na execução das ações de formação 
de Professores?

PERCEPÇÃO – Na percepção do Professor, as ações de formação 
continuada implementadas foram úteis/benéficas para o apri-
moramento da prática didático-pedagógica desse profissional 
em sala de aula?

a. Qual a percepção do Professor sobre a melhoria das suas 
habilidades e conhecimentos, da sua qualidade de trabalho 
e da sua atuação pedagógica em sala de aula proporcionadas 
pelo curso de formação?

b. Qual a percepção do Professor sobre a melhoria do planeja-
mento das suas atividades docentes na escola e  na dissemi-
nação dos conhecimentos adquiridos para outros docentes 
após a conclusão do curso de formação?

    Após estudo de documentos informativos, da legislação perti-
nente e de realização de entrevistas iniciais com os gestores, foi 
elaborado um estudo de viabilidade, com a proposição do tema da 
auditoria. A partir daí, foi realizado o planejamento da auditoria, 
que se concretizou em uma matriz de planejamento onde foram 
descritos o problema de auditoria e as respectivas questões de 
auditoria.  A fase posterior teve embasamento na coleta de dados 
e análises diretas ao programa, buscando-se responder às questões 
propostas, segundo a aplicação de técnicas de auditoria de desem-
penho. Ao final, diante da detecção de oportunidades de melhoria, 
foram feitas recomendações ao órgão jurisdicionado em conclusão 
dos trabalhos. 
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Para avaliação do impacto do programa, realizou-se pesquisa junto 
aos Professores beneficiários de cursos de formação continuada 
e diretores responsáveis por UEs. Para realização deste trabalho, 
a estratégia metodológica escolhida foi a pesquisa amostral, 
através do método de aplicação de questionários aos Professores, 
para coleta de dados. Tais questionários foram analisados, do 
ponto de vista estatístico, considerando que a amostra utilizada 
foi aleatória, e com um número de Professores correspondente a 
uma margem de erro de 4%. Como a amostragem dos Professo-
res foi aleatória, tal análise permitiu que se tirassem conclusões 
aplicáveis ao universo de Professores beneficiários das ações de 
Educação Continuada. 

Fontes de Critérios

Foram utilizadas como diretrizes principais, as leis federais nº 
9.394/96 e nº 10.172/01, conhecidas, respectivamente, como Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Plano Nacional de 
Educação, além da Lei Municipal nº 4866/08, conhecida como 
Plano Municipal de Educação. Além destas, f oram também consul-
tados a legislação orçamentária do Município do Rio de Janeiro e 
os princípios de Direito Administrativo combinados com técnicas 
de auditoria operacional.
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Esta Secretaria administra 1062 escolas e 252 creches (mais 161 
creches conveniadas), que empregam 35.649 Professores e 10.910 
funcionários de apoio enquanto assistem a 744.858 alunos.

Com finalidade de desconcentração administrativa, a SME di-
vidiu a área do Município do Rio de Janeiro em 10 regiões com 
autonomia definida, as quais foram delegadas às denominadas 
CREs – Coordenadorias Regionais de Educação.

Figura 1: As CREs e suas jurisdições

          1ª CRE
Caju, Santo Cristo, Gamboa, Saúde, 
Centro, Catumbi, Estácio, Rio Comprido, 
Cidade Nova, Benfica Vaso da Gama, 
Mangueira, São Cristóvão, Paquetá, 
Santa Teresa.

          2ª CRE
Maracanã. Tijuca - Morro do Cruz. 
Rocinha. Catete. Leme. Copacabana 
- Morro dos Cabritos. Praia Vermelha. 
Gávea. Ipanema. Vidigal. Usina. 
Flamengo. Lagoa. Rio Comprido. 
Andaraí. Cosme Velho. São Conrado. 
Humaitá. Grajaú. Grajaú - Morro 
Nova Divinéia. Praça da Bandeira. 
Jardim Botânico. Urca. Botafogo. 
Copacabana. Andaraí - Jamelão. 
Glória. Alto da Boa Vista. Laranjeiras. 
Vila Isabel. Tijuca - Comunidade 
Chacrinha. Tijuca. Catete. Andaraí - 
Morro do Andaraí. Leblon.

          3ª CRE
Rocha. Tomás Coelho. Água Santa. 
Bonsucesso. Jacaré. Inhaúma. Ria-
chuelo. Lins de Vasconcelos. Engenho 
de Dentro. Complexo do Alemão - Ra-
mos. Todos os Santos. Méier. Encanta-
do. Jacarezinho. Cachambi. Del Cas-
tilho. Engenho da Rainha. Maria da 
Graça. Largo do Jacaré. Pilares. Sam-
paio. Abolição. Piedade. Higienópolis.

Fonte: <www.rio.rj.gov.br/sme>

            4ª CRE
Cocotá. Penha Circular. Bancários. 
Cordovil. Jardim América. Praça do 
Carmo/Penha. J. Guanabara. Olaria. 
Bonsucesso. Tauá. Brás de Pina. Vila 
da Penha. Moneró. Pitangueiras. Ilha 
do Governador. J.Guanabara. Fregue-
sia. C. Universitária. Parada de Lucas. 
Vila do João / Maré. Penha. Ramos. 
Guarabu. Zumbi. Galeão. Portuguesa. 
J. Carioca. Tubiacanga. Vigário Geral. 
Manguinhos. P. Bandeira. Benfica. 
Itacolomi. Parada de Lucas.

            5ª CRE
Colégio. Honório Gurgel. Irajá. Vista 
Alegre. Vila Kosmos. Bento Ribeiro. 
Madureira. Quintino Bocaiúva. Vila 
Kosmos. _. Cavalcante. Marechal 
Hermes. Rocha Miranda. Vila da 
Penha. Turiaçu. Cascadura. Osval-
do Cruz. Honório Gurgel. Vaz Lobo. 
Campinho. Vicente de Carvalho.

1.A Estrutura da Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro
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          6ª CRE
R. Albuquerque. Pavuna. Costa 
Barros. Barros Filho. Coelho Neto. 
Anchieta. Deodoro. Acari. Guadalupe. 
Parque Anchieta. Irajá. Ricardo de 
Albuquerque.

          7ª CRE
Cidade de Deus. Barra da Tijuca. 
Camorim. Pechincha. Vargem 
Pequena. Gardênia Azul. Itanhangá. 
Jacarepaguá - Taquara. Rio 
das Pedras. Vargem Grande. R. 
Bandeirantes. Praça Seca. Recreio. 
Rio das Pedras - Jacarepaguá. Vila 
Valqueire. Recreio dos Bandeirantes. 
Taquara. Jacarepaguá. Freguesia. 
Tanque. Anil. Curicica

            8ª CRE
Vila Militar. G. da Silveira. Sulacap. 
Bangu. Santíssimo. Padre Miguel. 
Guadalupe. Jabour. Vila Kennedy. 
Senador Camará. Realengo. 
Magalhães Bastos. Deodoro.

            9ª CRE
Senador Vasconcelos. Campo Grande. 
Santíssimo. Inhoaíba. Nova Iguaçú. 
Cosmos.

            10ª CRE
Cosmos. Guaratiba. S. Fernando 
Santa Cruz. Ilha de Guaratiba. Pedra 
de Guaratiba. Jardim dos Vieiras, 
Paciência. Barra de Guaratiba. 
Sepetiba. Guaratiba.
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Elaborado pelo Ministério da Educação, o PNE está fundamentado 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, assim como 
esta, determina que uma das prioridades a serem observadas no en-
sino brasileiro será a valorização dos profissionais da educação.

O PPA 2006/2009 do Município contempla a formação continua-
da de Professores dentro do Programa 0058 - GARANTINDO A 
EDUCAÇÃO CIDADÃ; Ação 2515 - CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL, para a qual indica 
como objetivo “atualizar os servidores propiciando o acesso a 
novos conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades e 
competências”.

A ação 2515 envolve, dentre outras categorias de servidores, 
os profissionais do magistério. De acordo com o PPA, a meta 
a ser atingida até 2009 seria de 15 horas de capacitação  por 
ano por servidor.

Conforme a SME, as ações de formação continuada de Professores 
objetivam alcançar a totalidade, sempre que possível, e a repre-
sentatividade dos Professores ao longo do ano.

Aspectos orçamentários e financeiros:

A função Educação, no Município, é a segunda que mais utiliza 
recursos. Dentro desta, a subfunção Ensino Fundamental repre-
senta a maior parcela dos gastos.

No que diz respeito à formação continuada de Professores, abran-
gida pelo programa 0058, o montante de despesas liquidadas em 
2007 sobre a Ação nº 2515 foi de R$1.671.690,00, a qual se utilizou 
das seguintes fontes de recursos:

2.Visão geral do Programa de Educação 
Continuada da SME
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Quadro 1: Ação nº 2515 – Capacitação Pedagógica Técnico- 
              Administrativa e Gerencial

Dentro desta ação, os principais projetos em execução são:

a. Projeto de Gestão Escolar

b. Projeto de Gestão de Recursos Humanos

c. Projeto de Modernização Técnico-Administrativa

d. Projeto Pedagógico

O presente relatório aborda quatro pontos considerados principais 
do Programa de Educação Continuada, com enfoque no Ensino 
Fundamental regular do 1º ao 5º ano, quais sejam o alcance (li-
gado à universalização, acesso e divulgação), o planejamento 
(correspondente aos procedimentos administrativos), o controle 
(referente às práticas administrativas e monitoramento) e impacto 
segundo avaliação dos Professores, obtidos por meio de aplicação 
de questionário nas escolas.
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O objetivo primordial deste item em tela é verificar em que me-
dida este Programa atende aos dispositivos do PPA 2006/2009, 
quanto à capacitação dos Professores II que atuam no Ensino 
Regular Fundamental. Para tal fim, formulou-se uma base de 
dados de inscritos com 32 ações de capacitação consideradas 
relevantes, totalizando 5.274 servidores, de um total de 8.747. 
A partir dessa base, foi possível organizar os Professores II em 
intervalos de classe de horas de capacitação, permitindo um 
exame mais preciso, em face do PPA.

3.1. Dispositivos do PPA 2006/2009 e do PME concernentes ao 
Programa de Educação Continuada

O Programa de Educação Continuada, com foco na capacitação 
de Professores, está inserido no Programa “Garantindo a Edu-
cação Cidadã com a definição de objetivo geral, público-alvo, e 
indicadores, conforme a seguir:

Quadro 2: Garantindo a Educação Cidadã – Descrição e indicadores

Fonte: PPA 2006/2009.

O PPA estabeleceu como índice meta para 2009 15 horas de 
capacitação por servidor/ano, tendo por referência 10 horas de 
capacitação quanto ao exercício de 2005. Quanto aos anos inter-

3. Alcance do “Programa de Educação 
Continuada” – Sistema Fênix
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mediários (2006, 2007, 2008) há uma grande lacuna, pois não são 
especificados quais os índices a atingir.

Em face dessa omissão no PPA, a E/DGRH/SME elaborou a 
Circular n° 03, de 23/07/08, que dispõe, dentre outras coisas, 
sobre metas do PPA, estabelecendo 10 horas de capacitação 
por servidor para os exercícios de 2006/2007/2008, e 15 horas 
para 2009.

A referida Circular não observa os princípios e características 
do PPA, pois deixou o ônus do cumprimento da meta para um 
novo gestor que assumiria o cargo em 2009, em função de 
eleições municipais.

A meta a ser atingida em 2009 pela SME revela indícios de 
dificuldades existentes para qualificar adequadamente o Pro-
fessor sob o “Programa de Educação Continuada” referenciado 
no Sistema Fênix, uma vez que quinze horas de capacitação 
parece ser um tempo insuficiente, significando apenas dois dias 
ao longo de todo o ano.

3.2. Principais óbices ao alcance do Programa

Durante as fases de planejamento da auditoria, foi informado 
pela equipe técnica da SME que dois fatores principais dificul-
tariam a universalização do Programa de Educação Continuada 
aos Professores. 

O primeiro refere-se à jornada de trabalho dos Professores. 

O segundo fator se refere à dificuldade que a direção da escola tem 
em liberar o Professor para a participação nas ações de capacitação, 
havendo a necessidade de substituí-lo em sala de aula, pois, em 
regra, as mesmas ocorrem no horário de trabalho.

Os dois fatores podem influenciar na capacitação do Professor em 
conjunto ou individualmente, pois é possível que ele trabalhe 22 
horas e meia semanais, e ainda assim não consiga ser capacitado, 
em razão do segundo fator.

A dupla regência do Professor está atrelada à demanda em atender 
às matriculas dos alunos. À época da auditoria, existiam 5.992 
Professores II em dupla regência. 
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O quantitativo de profissionais em sala de aula poderia ser maior, 
não fossem os 1.180 PII readaptados1 , representando cerca de 13% 
do total de 8.747 Professores II regentes atuantes no ensino regular, 
incluindo aquelas três categorias “Professor II”, “Professor II ciclo” 
e “Professor II regente de sala de leitura”.

Esses dois fatores também têm impacto no planejamento do programa 
por parte da Secretaria e das Coordenadorias Regionais de Educação.

3.3. Sistema Fênix – relevância, principais relatórios e indi-
cadores

Implantado em 2006 pela SME, este sistema é relevante no contex-
to do alcance do programa, uma vez que é nele que se consolidam 
e se armazenam todas as informações sobre ações de capacitação 
efetuadas pela Secretaria Municipal de Educação e pelas Coorde-
nadorias Regionais de Educação.

O Sistema produz relatórios e indicadores, dentre eles destacam-se:

√ Relatório “Indicadores Consolidados” – Muito embora este rela-
tório dê uma idéia abrangente do funcionamento do programa, 
traz consigo algumas distorções que podem levar a erros de 
interpretação.

√ Relatório “Projeto Pedagógico – Estatísticas – Funcionários 
por Categoria” – É direcionado para consolidar o quantitativo, 
por categoria, de inscrições e certificações registrado em cada 
ação de capacitação. Sendo assim, os números nele registrados 
são cumulativos, pois um único Professor é computado tantas 
vezes quantas forem as inscrições e certificações nas ações de 
capacitação de que participar.

√ Relatório “Regentes Certificados por Categoria” - Objeti-
va quantificar os servidores certificados, por categoria, 
tomando-se por referência os respectivos CPFs.  Apesar de 
considerar o CPF do servidor, pode haver duplicidades de 
contagem, nos casos em que o servidor participar de ações 
de capacitação e for certificado em meses distintos. Tal fato, 
no entanto, não é freqüente, uma vez que as ações de capa-
citação não costumam se estender por mais de um mês. 

1 consoante relatório de 09/07/08 extraído do Sistema Magister, respon-
sável pelo controle de pessoal, gerenciado pela SME. (vide Glossário)
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O Sistema Fênix já apresenta alguns índices relacionados ao alcance 
do programa, como o de aproveitamento (total certificados / total 
inscritos) e o de horas de capacitação por servidor. Porém, este 
último, referente ao PPA, é um índice médio, e dependendo das 
horas de capacitação de cada servidor, a média pode desvirtuar a 
compreensão adequada da abrangência do Programa. 

Para uma avaliação mais adequada, foi preciso segregar os Pro-
fessores em grupos, segundo as horas de capacitação, a fim de 
eliminar as distorções provocadas pela média.

A partir da elaboração da base de dados de inscritos (tendo por 
referência o percentual de 91% existente entre o total de certifi-
cados / total de inscritos), foi possível detectar em que medida o 
Programa de Educação Continuada era eficaz, tendo em vista o 
constante no PPA.

Considerou-se oportuno confrontar essa base com os relatórios e 
indicadores do Fênix, a fim de verificar a sua aderência. A tabela 
a seguir ilustra os números alcançados pela base de dados de 
inscritos, confrontando-os com os quantitativos constantes nos 
relatórios e indicadores do Sistema Fênix. De qualquer ângulo de 
comparação, verifica-se que ela é representativa.

Tabela 1:  Comparativos base de dados amostral de inscritos x   
relatórios e indicadores do Sistema Fênix de 2007

Fonte: Dados de 2007 constantes nos relatórios do Sistema Fênix e Secretaria 
Municipal de Educação (total de escolas).

3.4. Avaliação da eficácia do programa de Educação Continuada
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De acordo com a tabela anterior, a média do indicador “horas / 
servidor” registrada na Fênix ficou apenas dezoito centésimos 
(9,79 – 9,61) abaixo daquela calculada na base de dados de inscritos. 
Ademais, o método de cálculo das duas médias é o mesmo: assim 
como o Sistema Fênix inclui todos os servidores da rede, a base 
de dados de inscritos abrange  o total de Professores regentes PII, 
Ensino Fundamental regular (8.747), os quais são o escopo deste 
trabalho, indicando que a base de dados de inscritos é adequada, 
possibilitando tirar conclusões sobre o Programa de Educação 
Continuada, com enfoque na capacitação de Professores. 

Segundo essa tabela, a base de dados formulada pelo TCMRJ possui 
916 inscrições a mais, confrontando-se com o total de certificações 
(10.263 – 9.347) para as ações selecionadas, o que vai se refletir 
também em um número a maior nas horas de capacitação e no 
quantitativo de servidores.

Consoante a tabela 1, a referida base abrangeu 5.274 servidores 
inscritos, para um total 5.902 certificados registrados no Sistema 
Fênix. Naturalmente, nem todos os Professores da base foram 
certificados. Portanto, a base de dados também está superestimada 
em relação ao quantitativo de servidores, tendo como referência 
as mesmas ações selecionadas. 

Além de representar 70% (A/B) do total de inscrições de 2007, 
há que se destacar que a base amostral é muito significativa do 
ponto de vista da carga horária das ações de capacitação, pois 
inclui ações que variam de 3 até 80 horas. 

O cálculo da média da base de dados toma por base o total de 
Professores da rede, o que quer dizer que o total de horas da base 
de dados é adequado. Sendo assim, os números para mais ou para 
menos se compensam. Ou seja, da mesma forma que a base de 
dados de inscritos contempla milhares de horas e inscritos a mais 
(pois nem todos os servidores foram certificados), deixa de fora, 
na mesma proporção, outras centenas de Professores e milhares 
de horas de capacitação relacionadas a estes.

Outro comparativo que merece destaque, demonstrando a representa-
tividade da base amostral, é o percentual de 91%, medido pela relação 
“total de certificações / total de inscrições”, para as 32 ações selecio-
nadas, segundo a tabela 4. Vale dizer, o risco de um servidor não estar 
efetivamente na base de dados, por não ter sido certificado, é 9%.
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Após a elaboração da tabela dinâmica para a base de dados de 
inscritos, chegou-se a uma distribuição de frequência e aos grá-
ficos, conforme a seguir, permitindo visualizar em que medida o 
Programa de Educação Continuada referenciado no Sistema Fênix 
atinge a meta parcial do PPA de 13 horas para 2007.

Tabela 2:  Distribuição de freqüência dos servidores constantes na 
base de dados de inscritos.

Fonte: Sistema Fênix - Relação de Inscritos das ações.

A tabela 2 ilustra a distribuição dos Professores por intervalos de 
quatro horas de capacitação, exceto quanto ao 16°, que varia de 
61 a 218 horas de capacitação. Apesar deste intervalo ser grande, 
sob o ponto de vista das horas, o quantitativo de Professores II é 
relativamente pequeno, não gerando maiores distorções na curva 
de distribuição de freqüência, conforme o gráfico a seguir.
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Gráfico 1:  Curva de distribuição de freqüência da base de dados

 Fonte: Sistema Fênix - Relação de Inscritos das ações.

Através da curva de distribuição de freqüência, percebe-se que a 
concentração de servidores ocorre principalmente nos primeiros 
três intervalos de classe, representando 3.935 Professores II, com 
menos 13 horas de capacitação ao longo de 2007, os quais não 
cumpriram a meta parcial do PPA, tomando-se por referência a 
base de dados de inscritos.

Em face da representatividade da base da dados, consoante tabela 1, 
e considerando o percentual de 75%, destacado na tabela 2, é possível 
inferir para o universo de Professores II, Ensino Fundamental regular 
(8.747). Sendo assim, conclui-se que, no contexto do Programa de 
Educação Continuada, com foco na capacitação dos Professores, 
cerca de 6.500 não atingiram a meta parcial de 13 horas em 2007.

Gráfico 2:  Distribuição dos Professores II em quatro intervalos 
de classe

 Fonte: Sistema Fênix - Relação de Inscritos das ações.

 Xi – horas de capacitação.
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O gráfico 2 simplifica a distribuição de frequência, reduzindo-a em 
quatro partes. Segundo se verifica, 25% dos Professores atingiram a 
meta parcial do PPA de 13 horas de capacitação em 2007. Destaque-
se que dos 5.274 Professores incluídos na base de dados, 53% (2828) 
tiveram menos de 9 horas de capacitação em todo o ano de 2007.

Em face do exposto e considerando a representatividade da base 
de dados formulada pelo TCMRJ é possível inferir que o Programa 
de Educação Continuada, envolvendo todas as ações de capaci-
tação realizadas em 2007, com foco no Professor II, comporta-se 
de forma muito próxima à distribuição de freqüência da base 
amostral de inscritos.

Não foram utilizados dados de 2008 do Sistema Fênix, uma vez que não 
seria possível mensurar o cumprimento do PPA por parte da Secretaria 
Municipal de Educação, pois o exercício encontrava-se em curso, e os 
relatórios e indicadores seriam, portanto, parciais e transitórios.

Universo de Professores não cobertos pelo programa

Segundo questionário de avaliação aplicado aos Professores, 21% 
declararam que não participaram de nenhum evento de capacita-
ção em 2007, o que significa aproximadamente 1.840 do universo 
de 8.747 Professores II que atuam no ensino regular.

Há que se registrar que o cálculo do indicador de horas (calculado 
tanto no Sistema Fênix quanto na base de dados de inscritos, con-
forme tabela 1) já incluía esses servidores que ficaram à margem 
do Programa.

3.5. Adesão aos cursos de capacitação

A adesão dos Professores PII (PII ciclo+ PII) à formação continua-
da, medida pela relação entre o número de vagas planejadas e ins-
crições efetuadas, foi de aproximadamente 69%2  o que demonstra 
um baixo aproveitamento das vagas oferecidas. Destes 69%, apenas 
19%, aproximadamente, não concluíram o curso, representando, 
pois, o índice de absenteísmo.  Analisando sob esta ótica, a SME  
tem alcançado um resultado pouco satisfatório.

2 De acordo com o relatório estatístico emitido pelo Sistema Fênix (em 
junho do ano de 2008, relativo ao ano de 2007)
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Gráfico 3:  Participação nos eventos de formação continuada, 
realizados em 2007 - PII Ensino Fundamental.

Fonte: Pesquisa da equipe de auditoria/anexo 2.

Ocorre que, analisando o índice de certificação, tomando por refe-
rência o planejamento das ações, o resultado é que, da totalidade 
das vagas oferecidas, apenas 56% são efetivamente aproveitadas, 
o que demonstra um baixo aproveitamento efetivo dos recursos 
investidos.

3.6.Perfil dos Professores com participação intensa 
no Programa

Durante a fase de planejamento, a equipe da SME informou 
que os dois principais fatores que impactam negativamente o 
Programa de Educação Continuada são a múltipla jornada de 
trabalho dos Professores e a dificuldade de liberação do Professor 
(estratégias da escola).

Algumas perguntas do questionário de avaliação aplicado aos 
Professores foram relacionadas a esses fatores:

Quadro 3:  Perguntas e respectivas respostas do questionário  
referentes ao perfil dos Professores II

Fonte: Sistema Estatístico de Dados (SED), com base nas respostas dos questionários.

1 admitiu até duas respostas no questionário.



24

Tendo em vista as informações da Secretaria e os dados do SED, 
poder-se-ia esperar que os Professores II que mais participaram do 
Programa de Educação Continuada tivessem carga horária de 22,5 
horas semanais, prevista na lei municipal que trata do magistério.

A partir da base de dados formulada pelo TCMRJ, decidiu-se pesquisar 
o perfil daqueles com carga horária de capacitação maior ou igual a 
25 e menor que 40 horas, chegando-se ao total de 113 Professores II.

Esse intervalo foi considerado o mais adequado, pois considerava 
as horas de capacitação e o total de ações em que o Professor se 
inscreveu, dentro do horário de trabalho.

Foi solicitado ao órgão que informasse a jornada de trabalho dos 
113 Professores II selecionados. O resultado contraria, em parte, a 
lógica e as informações até então obtidas, pois 79% exercem suas 
funções em dupla regência ou dupla matrícula, com jornada de tra-
balho semanal igual ou superior a 45 horas. Ou seja, apesar da dupla 
jornada, as escolas respectivas conseguiram adotar estratégias para 
liberá-los de sala de aula, com a substituição por Professores de sala 
de leitura, coordenador pedagógico, ou até pelo diretor adjunto.

Naturalmente, a jornada de trabalho do Professor exerce influência 
sobre o programa, porém não é um fator impeditivo na sua parti-
cipação em ações de capacitação.

3.7. Processo de divulgação

A avaliação desse processo de divulgação foi feita através de 
questionários aplicados a 711 Professores e a 98 diretores da Rede 
Municipal de Ensino, e também pela análise de uma amostra de 
22 processos administrativos de ações, selecionadas pela maior 
relevância em termos de número de participantes.

Nos questionários aplicados aos Professores em escolas seleciona-
das aleatoriamente, verificou-se que 77,5% dos mesmos afirmaram 
que são avisados com antecedência (sempre ou com freqüência) 
sobre os cursos/palestras/congressos/seminários. Analogamente 
em seus questionários, mais de 90% dos Diretores afirmaram que 
a sua escola recebe as informações dos cursos/palestras/congres-
sos/ seminários com a antecedência necessária para realizar as 
estratégias locais de divulgação. Da mesma forma, cerca de 85% 
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dos Diretores informaram que tais informações são enviadas às 
escolas com a antecedência necessária para realizar as estratégias 
locais de organização e substituição dos Professores. 

Quanto aos procedimentos de divulgação e respectivos controles 
de cumprimento dos mesmos, cada um dos responsáveis pelas 
ações controla o cumprimento dos seus procedimentos de divul-
gação de suas ações, tanto em termos de prazo como em termos 
de qualidade do material de divulgação.

A julgar pelas respostas dos Professores aos questionários, esse 
item pode ser um problema, não tanto em termos de antecedên-
cia de divulgação, mas em termos dos demais fatores, incluindo 
material de divulgação, entre outros. Por exemplo, ao responderem 
aos questionários, 77,5% dos Professores se mostraram satisfeitos 
(sempre ou com freqüência) com a antecedência da divulgação, 
mas apenas 63,3% se mostraram satisfeitos com a divulgação 
como um todo, e 31,0% responderam que poucas vezes ou nunca 
a divulgação é adequada.

3.8. Acesso dos Professores

Por ocasião da aplicação dos questionários aos Professores, cerca 
de 54% declararam que conhecem ou são informados sobre os 
critérios adotados na seleção dos docentes que participam das 
ações de Educação Continuada. 

No que se refere aos critérios de seleção e participação dos Profes-
sores nessas ações, buscou-se averiguar se tais critérios obedecem a 
padrões técnicos, imparciais e equânimes. No que se refere aos pa-
drões técnicos, a SME informou que segue o disposto na legislação 
municipal3, que sistematiza e consolida as diretrizes e a regulamen-
tação aplicáveis ao treinamento de servidores da Administração 
Municipal. Quanto a possível utilização de padrões imparciais e 
equânimes, a SME (E/DGRH/DRH) informou que o Gabinete da 
SME tem orientado no sentido de haver rotatividade, na medida 
do possível, entre os participantes de ações, sem favorecimentos 
que privilegiem sempre os mesmos servidores. Entretanto, essa 
orientação não está explicitada em documento algum.

3 Decreto nº 23.265, de 11 de agosto de 2003
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4.1. Análise orçamentária e financeira

Uma das vertentes mais importantes do uso do planejamento 
é conferir à ação aspectos de continuidade e uniformidade ao 
longo do tempo.

Dentro do longo prazo, considerando um intervalo temporal 
mínimo de 3 anos, o único documento formal de planejamen-
to encontrado foi o PPA – Plano Plurianual 2006/2009, que, 
tratando de matéria primordialmente orçamentária, acaba por 
contemplar a formação continuada de Professores de uma forma 
pouco específica, estabelecendo uma direção generalista para o 
seu desenvolvimento. 

Na falta de elaboração de instrumento administrativo de lon-
go prazo, fica a SME vulnerável quanto aos aspectos de sua 
continuidade e uniformidade, visto que falta um parâmetro 
de alcance mensurado para onde deveriam remeter todas as 
intenções de curto prazo.

4.2. Quanto à organização dos recursos empregados na ação

O PPA trata o montante apresentado correspondente aos gastos 
efetuados com a formação continuada de todos os servidores 
da SME, onde estariam incluídos os Professores II, tanto quanto 
diretores, coordenadores pedagógicos, merendeiras, Professores I 
etc. Não há na Secretaria uma repartição de despesas que possa 
indicar o quanto foi gasto unicamente com a formação continuada 
de Professores II, vinculados ao Ensino Fundamental.

4.3. Plano Municipal de Educação - PME

Em 04 de julho de 2008 foi publicado o Plano Municipal de Edu-
cação, Lei nº 4.866/08. O PME trouxe alguns objetivos e metas 
para o desenvolvimento da formação continuada de Professores 
e demais profissionais da educação e a valorização do magistério. 
Na análise deste plano foi observado que apesar de apresentar-se 
como direcionamento válido para a ação de formação continuada 

4.Planejamento da Ação de Educação Continuada
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de Professores, não constitui instrumento de planejamento hábil e 
completo, por não definir direcionamentos específicos para cada 
área do magistério (segmentação) e por não possuir a flexibilidade 
necessária à Administração para promoção de correções ou adap-
tações, pois necessitaria da intervenção do Poder Legislativo.

4.4. Planejamento de curto prazo

A curto prazo, considerando o período de um ano, segundo a SME, 
é realizado o Plano Anual de Desenvolvimento e Capacitação - 
PADC.  

Pela apresentação do PADC, ficou constatado que o mesmo não 
tem enfoque em classes de servidores, ou seja, não são criados 
objetivos e metas para uma categoria de beneficiários, a serem 
perseguidas durante toda a implementação daquele planejamento. 
Apesar da existência de eventos direcionados a uma única classe, 
observou-se que a regra são os eventos que integram, ao mesmo 
tempo, diversas classes de servidores, transferindo a ênfase da 
capacitação a aspectos gerais a todos os Professores contempla-
dos ou a um subconjunto deles e não a aspectos específicos de 
cada área de forma isolada. São poucas as ações direcionadas de 
forma específica à apenas uma classe de servidores, como, por 
exemplo, aos Professores II vinculados ao Ensino Fundamental 
ou aos Professores II vinculados ao PEJA – Programa de Educação 
de Jovens e Adultos.

Não foi constatada a existência de um planejamento onde são des-
tacadas metas e objetivos ou repartição financeira e orçamentária, 
prevendo o alcance de resultados específicos quanto ao desenvol-
vimento de determinada categoria. A SME possui um Programa 
de Trabalho específico para as ações de formação continuada (PT 
16.01.12.361.0058.2515).

4.5. Modalidades de formação continuada

De acordo com a SME, dentro de sua política educacional de 
formação, são incluídas diferentes modalidades de formação 
continuada a saber:
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a)  Reconhecimento da escola como espaço privilegiado de 
formação:

Este espaço refere-se aos 12 Centros de Estudos previstos no calen-
dário escolar, com duração de 2 horas e aos 04 CEs com 4 horas 
cada, totalizando 40 horas anuais de CE. O calendário prevê também, 
8 horas de planejamento, 8 horas de estudos iniciais e 4 horas de 
estudos sobre o projeto político pedagógico. 

No que tange ao CE, a equipe de auditoria buscou verificar de que 
forma ocorre a formação continuada neste espaço.

A pesquisa realizada junto aos diretores demonstrou que, de acor-
do com 83,68 % destes, o Nível Central da SME remete para suas 
escolas material didático específico (artigos acadêmicos, textos, 
vídeos etc) para apoio na realização dos Centros de Estudos. Para 
12,24%, contudo, poucas vezes isso ocorre.

A questão anteriormente descrita também estava presente no 
questionário aplicado aos Professores. Na percepção de 69,19% 
dos Professores, são utilizados nos CEs, vídeos, apostilas ou outros 
meios, para difundir o conhecimento e troca de experiência no 
processo ensino-aprendizagem. Já para 24,48%, isto ocorre poucas 
vezes ou nunca.

 A LDB, em seu art. 67, inc. V, determina que os sistemas de ensino 
promovam a valorização dos profissionais da educação, asseguran-
do-lhes, entre outros, período reservado a estudos, planejamento e 
avaliação, incluído na carga de trabalho. O CE elaborado pela SME 
parece atender esta exigência legal.

Foi averiguado, na pesquisa realizada junto a Professores e direto-
res,  quais eram as atividades desenvolvidas com mais freqüência 
nos CEs desenvolvidos pela escola. Para esta pergunta admitia-se 
até duas respostas no questionário dos Professores e várias res-
postas no questionário dos diretores.

Na percepção dos Professores, as atividades mais freqüentemente 
desenvolvidas no CE da sua escola são:
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Grafico 4: Assuntos tratados nos centros de estudo - percepção 
dos Professores

Esta percepção vai ao encontro da dos diretores, conforme 
demonstra o gráfico a seguir.

Gráfico 5: Assuntos tratados nos centros de estudo - percepção 
dos diretores

Apesar da extrema importância da prática positiva do CE, e de 
seu provável atendimento às exigências legais, este ambiente 
não pode ser considerado como espaço de formação continua-
da, uma vez que no horário reservado ao Centro de Estudos  são 
tratados os mais diversos tipos de atividades ligadas ao processo 
pedagógico, mas não prioritariamente à capacitação em si. 

b) Cursos, palestras, grupos de estudos, seminários e mostras. 

Ainda segundo informação do órgão, em todas as ações de forma-
ção, há um controle de freqüência e emissão de declaração para 
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o Professor participante (certificado), sendo realizada avaliação 
deste sobre o curso. 

Recursos materiais e humanos para a realização dos eventos

√  Recursos Materiais, com enfoque nas instalações físicas: 

A SME possui uma lista de locais de possível realização de even-
tos, já com o número relativo à capacidade de ocupantes, além de 
disponibilidade própria para a realização de cursos. Desta forma, 
sempre que possível, as ações são realizadas em espaços próprios 
e, quando necessário, dependendo da especificidade do projeto 
de formação, são contactadas outras instituições. 

√   Recursos Humanos:

Não foram identificadas carências quanto a qualificação e oferta 
de palestrantes

Apesar da ampla gama de instalações utilizadas pela SME para 
realização da formação continuada, os locais em que os cursos 
foram ministrados mostraram-se de fácil acesso para 38,39% dos 
beneficiários e inconvenientes para a maioria de 56,40% dos be-
neficiários devido à distância ou dificuldade de acesso, o que 
pode dificultar a adesão aos cursos oferecidos. 

Alcance das ações mediante as carências das escolas

O tamanho expressivo da rede municipal de escolas, bem como o 
extenso território do município, fazem com que, dentro da mes-
ma rede e por vezes até mesmo dentro da mesma CRE, existam 
carências pedagógicas bastante distintas, proveniente das diver-
sas realidades encontradas. Esta realidade complexa enfrentada 
pela SME exige esforços para a consecução de seus objetivos de 
formação de Professores.

Diante deste fato, tentou-se, por meio da pesquisa em campo, ve-
rificar o alcance das capacitações promovidas pela SME no que 
diz respeito ao atendimento às carências de cada escola. 

O primeiro ponto a ser analisado era o de se as escolas possuíam 
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um diagnóstico das carências locais a fim de que fosse possível 
às CREs e ao Nível Central elaborarem projetos mais condizentes 
com as necessidades locais.

Gráfico 6: Identificação local de carências dos Professores

Fonte: Pesquisa da equipe de auditoria

Do total de diretores das UEs, 87,75%,  afirmam possuir diagnós-
tico das carências pedagógicas locais. Trata-se de uma prática 
positiva, que possibilita um maior aproveitamento dos cursos de 
formação oferecidos.

Do total de diretores que afirmam possuir o diagnóstico, ape-
nas 12,24% formaliza-o com um mapa de necessidades de cada 
Professor.

Não obstante, 75,51% dos diretores, que afirmam possuir este diag-
nóstico, não têm um mapa ou outro documento formalizando–o. 
Desta forma, há uma perda no que diz respeito ao repasse dos 
dados às CREs e/ou nível central, bem como no monitoramento 
destas carências.

Em relação ao atendimento das carências pedagógicas com a for-
mação continuada, oferecida pela SME, identificou-se uma ava-
liação positiva por parte dos diretores das UEs. Segundo a per-
cepção de 80,61% destes, sempre ou com freqüência, o programa 
de formação continuada atende às carências pedagógicas locais. 
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Gráfico 7: Adequação da formação continuada com as carências 
dos Professores

Fonte: Pesquisa da equipe de auditoria/anexo 2

Para 12,24% dos diretores, são poucas as vezes em que os cur-
sos oferecidos atendem às carências pedagógicas de suas esco-
las. Segundo este grupo, muitos dos cursos oferecidos têm tido 
aplicabilidade limitada por inadequação à realidade local, o que 
funciona como desestímulo à adesão dos Professores.

Este resultado, se por um lado aponta para a necessidade de um 
maior investimento, já na fase de planejamento da formação 
continuada, de modo a cada vez mais atingir o público alvo, por 
outro demonstra, pela pequena proporção de ocorrência, que a 
SME vem atingindo um resultado satisfatório, mesmo com as di-
ficuldades enfrentadas.

Antecedência da divulgação dos cursos, palestras, se-
minários

A antecedência da divulgação dos cursos junto às escolas e des-
tas aos seus docentes vem sendo considerada adequada na visão 
da maioria dos Professores e diretores de UEs.

Estratégias de participação e liberação dos Professores 

A estratégia mais freqüentemente sugerida, pelas CREs ou Nível 
Central às UEs, para a liberação de seus Professores regentes de 
turma, para que possam participar dos cursos oferecidos, é a utili-
zação dos Professores da sala de leitura e/ou coordenadores peda-
gógicos como substitutos. 
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Esta estratégia esbarra num problema, qual seja, o de que estes 
profissionais ou já estão atendendo às ausências ocasionadas por 
licenças e falta de Professor, ou são em número insuficiente para 
proporcionar tal cobertura. Agregado a este fato está o de que, em 
algumas UEs, não há Professores de leitura, ou há em apenas um 
dos períodos. Dentro do universo pesquisado, 98,03% dos Profes-
sores exercem as atividades de magistério apenas no Município. 

A carga horária do Professor (PII) regente que atua no 1º e 2º Ciclo 
de Formação, correspondente aos cinco anos iniciais do Ensino 
Fundamental, é de 22:30 horas por semana. Ocorre que, muitas 
vezes, essa carga horária é aumentada ou dobrada em função do 
Professor ter dupla matrícula ou por estar suprindo a carência de 
Professores da rede através da dupla regência.

Atualmente, o número de Professores realizando dupla regência, 
segundo informações do órgão, é de 5.992.  

Do total dos Professores objeto da pesquisa, 20,96% possuem 
carga horária de 33 a 44 horas semanais e 57,38 % de mais de 44 
horas semanais. Apenas 16,03% dos Professores possuem carga 
de até 23 horas e 4,22% de 24 a 32 horas semanais.

Gráfico 8: Jornada de trabalho semanal - PII Ensino Fundamental

Fonte: Pesquisa da equipe de auditoria/anexo 2
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Gráfico 9: Onde o Professor II exerce suas atividades de magistério

Fonte: Pesquisa da equipe de auditoria/anexo 2

A pesquisa realizada em campo demonstrou que, embora o pla-
nejamento e divulgação das ações de capacitação seja realizado 
com antecedência adequada, por parte do Nível Central e CREs, 
este fator não é por si só suficiente, ou seja, não minimiza a di-
ficuldade encontrada pelas escolas para criar estratégias locais 
de liberação dos Professores.  A maioria dos cursos é oferecida 
durante o horário de aula, desta forma, as escolas sofrem com a 
falta de estratégia para substituir o Professor.

De fato, a dificuldade para a substituição dos Professores em sala de 
aula foi apontada, na pesquisa, por 90,82% dos diretores como um dos 
principais problemas enfrentados no âmbito da formação continuada 
de Professores. Nesta questão eram admitidas várias respostas. 

Gráfico 10: Principais problemas enfrentados no âmbito da 
formação continuada - percepção dos diretores .

Observa-se então, que a antecedência é adequada mas não é con-
dição suficiente para neutralizar a dificuldade encontrada, pelos 
diretores, para substituição, e conseqüente liberação daqueles.



35

Na visão dos Professores, obtida com a pesquisa, a múltipla jor-
nada de trabalho, para 52,04% e a impossibilidade de ser substi-
tuído pela escola para 54,01% são os maiores empecilhos à par-
ticipação dos docentes na formação continuada. Esta pergunta 
admitia até duas respostas.

Trata-se de um risco que deve ser considerado quando do plane-
jamento das ações pela Secretaria que demonstra estar ciente 
dos problemas citados, porém, não possui um diagnóstico de-
monstrando a proporção do impacto causado pela dificuldade 
de liberação dos Professores nas ações de capacitação. Tal fato 
pode ocasionar falhas de planejamento relativas a quantidade 
de vagas a serem ofertadas e efetivamente aproveitadas. 

4.6.Adesão e absenteísmo dos beneficiários à formação con-
tinuada

Conforme já relatado o índice de adesão e de certificação dos 
Professores nos cursos de capacitação oferecidos pela Secreta-
ria é de apenas 69% e 56%, respectivamente. Este índice aponta 
para uma falha no planejamento, relacionada ao não dimensio-
namento dos riscos envolvidos para a participação dos Profes-
sores nas capacitações oferecidas.  

O gráfico seguinte demonstra o resultado insatisfatório do apro-
veitamento efetivo das vagas oferecidas, pela SME, para forma-
ção continuada de Professores. 

Gráfico 11: Eventos de formação continuada, realizados em 2007

Fonte: Pesquisa da equipe de auditoria/anexo 2
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4.7. Ações de capacitação na área de formação continuada, 
canceladas em 2007

Um dos mais recorrentes motivos que levaram ao cancelamento 
foi a falta de tempo hábil para a execução.

4.8. Parcerias

A SME apresenta, basicamente, duas formas de estabelecimento 
de parcerias junto a órgãos ou instituições de ensino.

√  Todos os projetos enviados por instituições parceiras, por 
órgãos governamentais etc., destinados ao desenvolvi-
mento de ações de capacitação são avaliados pela Secre-
taria com o objetivo de verificar se a ação proposta está 
em consonância com os pressupostos do trabalho da SME. 
Quando a avaliação é positiva, estabelece-se a parceria.

√  Há também parcerias formadas pela iniciativa da Secreta-
ria quando esta encontra projetos de outras instituições de 
ensino capazes de ampliar as ações de formação.

Outra forma de incentivo à qualificação do profissional de educa-
ção da SME é a realização de cursos em parcerias com outras ins-
tituições de ensino, como as Universidades, a partir da demanda 
dos Professores e de um planejamento integrado com a SME. Dos 
convênios disponibilizados pelo órgão, não foi encontrado este 
tipo de parceria no que diz respeito aos Professores regente PII, 
Ensino Fundamental regular.

A SME informou que não celebrou qualquer instrumento jurídico 
com o Governo Estadual para a formação continuada de Professores.

MEC
No ano de 2004, o MEC criou a Rede Nacional de Formação Con-
tinuada de Professores de Educação Básica. O Ministério propõe, 
desta forma, a adesão dos Sistemas de Ensino Estadual e Municipal 
a essa rede na execução dos programas de formação continuada.

De acordo com a documentação enviada pela Secretaria, ainda não ha-
via sido celebrado um convênio com o Centro de Pesquisa e Desenvol-
vimento da Educação para a realização dos programas disponíveis.
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Dada a relevância do Sistema Fênix para a efetivação do controle 
das atividades do Programa de Educação Continuada, buscou-se 
a realização de uma avaliação sobre a segurança e confiabilidade 
do mesmo. 

Divergências detectadas na relação de inscritos ex-
traída do Sistema

Foram detectadas 86 ocorrências em que os dados registrados no 
Sistema Fênix (relação de inscritos das ações), e constantes no cam-
po “cargo” são incongruentes com os dados no campo “categoria”. 

Sendo o campo “categoria” a referência do Sistema Fênix, para 
efeito de cálculo dos  indicadores e relatórios, o equívoco resul-
tou na contagem indevida de 557 horas de capacitação, o que 
pode ser considerado irrelevante para a presente análise, não 
impactando nos valores dos indicadores e relatórios do Sistema. 
Porém, das 32 ações selecionadas para elaboração da base de da-
dos, foram detectadas incoerências em 20 delas, representando 
62,50% do total. 

A classificação equivocada pode estar associada à estrutura da 
relação de freqüência das ações de capacitação.

Dados quantitativos do Sistema x Relação de frequên-
cia das ações de capacitação

Em algumas ações de capacitação, consta no Sistema Fênix que 
o total de inscritos é igual ao de certificados, o que leva a crer que 
todos os Professores participaram da capacitação e cumpriram a 
freqüência mínima de 75% para serem certificados.

Com o objetivo de testar a consistência dos dados do Sistema, 
examinou-se a relação de freqüência das ações com índice de 
presença superior a 90%, objetivando verificar se as faltas nela 
existentes foram registradas. Dos 32 processos correspondentes 
às ações da base de dados de inscritos, foram examinados 24.

5. Pontos de Controle do Programa (eficiência 
e eficácia)
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Do confronto dos dados do Sistema x Relação de frequência, ve-
rificou-se que vários inscritos faltaram à capacitação, porém os 
faltosos não foram computados no Fênix, o que causa reflexos no 
índice de absenteísmo e na relação entre inscritos/ certificados.

5.1. Falta de uniformidade das relações de freqüência das ações 
de capacitação

Dos 24 processos analisados, verificou-se que a estrutura das re-
lações de freqüências não são uniformes entre si, assim como 
não o são quanto à lista de presença de inscritos exportada do 
Sistema Fênix.

Quadro 4: Comparativo da estruturas das relações de freqüência 
das ações

Segundo o Guia do Usuário do Sistema Fênix, o menu “Inscrito” 
possibilita que, antes da realização da ação, seja inserida a matrí-
cula dos servidores, fornecendo a relação dos inscritos que pode-
rá ser exportada para uma planilha de Excel, gerando a relação 
de frequência da ação. Ou seja, o próprio Sistema poderia gerar a 
relação de frequência da ação ou atividade.

Das estruturas de frequência acima, somente a primeira (A1 
CRE9) origina-se do Fênix, e a única que contém o campo “Ca-
tegoria” utilizado pelo Sistema para efeito de cálculo dos indica-
dores e elaboração dos relatórios, sendo esse campo preenchido 
pelo Professor quando da assinatura da frequência da ação.

As demais estruturas, geradas em Word ou Excel, não têm esse 
campo o que pode induzir o Professor a erro. 
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5.2. Indicadores de desempenho

O PPA 2006/2009, ao tratar do planejamento programático da 
SME para capacitação continuada de seus servidores, apontou 
três indicadores gerais, dentre os quais um traz relação direta 
com a formação continuada dos Professores. Esse indicador con-
templa toda a classe de servidores atuantes na SME, ou seja, Pro-
fessores I e II, Especialistas em Educação, Merendeiras, Diretores, 
entre outros.

“Horas de capacitação por servidor por ano” é o indicador de-
senvolvido pela SME, no âmbito do PPA 2006/2009. Segundo 
ali destacado, o índice mais recente, colhido em 2005, foi de 10 
horas de capacitação por servidor por ano, enquanto que a meta 
estipulada para o ano de 2009, ao final da validade do plano plu-
rianual era o alcance de 15 horas por servidor por ano. 

Ao avaliar o indicador apontado no PPA pôde-se concluir que 
o mesmo não destacava as medições de segmentos específicos 
entre os servidores da SME. Este indicador também não contem-
plava um monitoramento direto da evolução desta categoria.

Outra deficiência encontrada quanto a esse índice está na falta 
de sistematização do mesmo. Em sua posição isolada, enquan-
to se conhece uma média das horas-aula cursadas por todos os 
servidores, desconhece-se totalmente o índice de concentração 
dessa média. Isto faz com que a informação sobre a evolução do 
programa fique incompleta, pois poderia ser alcançada a meta 
estipulada de horas-aula, mantendo-se uma baixa taxa de adesão 
dos beneficiários ou uma baixa concentração de Professores com 
número de horas-aula cursadas acima da meta estipulada. 

A Circular E/DGED nº 3, de 23 de julho de 2008, aponta outro in-
dicador: número de servidores participantes de ações/atividades 
de formação continuada por ano. Essa medição tem como alvo a 
meta física de 42.000 servidores/ano e está baseada na dimen-
são de eficácia. Analisando esse indicador, concluiu-se que trata 
dos beneficiários de maneira universal, pela contagem de todos 
os servidores da SME, sem traçar metas distintas para cada cate-
goria de servidores envolvida. Além disso, o indicador não é claro 
quando estabelece um índice relativo a servidores participantes, 
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deixando obscuro se os mesmos foram certificados (aprovados) 
ou se somente a sua inscrição no curso já seria o suficiente para 
a contagem.

Esse indicador sozinho não traduz uma situação exata quanto à 
qualidade, produtividade ou economia do que vem sendo desen-
volvido. Necessita-se, portanto, da elaboração de outros indica-
dores mais específicos para que seja possível um alcance mais 
exato da medição da situação apresentada ou acompanhamento 
da melhora ou piora dessa situação. Por conseguinte, consideran-
do que a SME não possui um sistema adequado de indicadores 
de desempenho, aponta-se a necessidade de sua construção para 
a realização de um acompanhamento eficaz da ação.

Sistema de banco de dados – automação do controle

A SME possui sistema de banco de dados para controle das infor-
mações geradas a partir das atividades concernentes ao programa 
de capacitação continuada. O Sistema Fênix apresenta potencial 
para produção dos indicadores necessários ao monitoramento 
da ação. Deve-se ressaltar que o Sistema em questão entrou em 
funcionamento em 2006 e encontrava-se ainda em desenvolvi-
mento, sendo portanto, relativamente novo. Isso, por si, constitui 
uma oportunidade, devendo-se atentar à construção teórica dos 
indicadores e sua posterior aplicação, que deverá ser facilitada 
pelo uso dessa ferramenta de Tecnologia da Informação. 

Não foi verificada a existência de relatório com a concretização 
de avaliação da ação de formação continuada como um todo. 

5.3. Avaliações realizadas pela SME 

O acompanhamento realizado pela Secretaria em cada ação/ati-
vidade realizada consiste em dois tipos destacados: avaliações 
de reação e avaliações do clima em que transcorreu a ação. As 
primeiras são realizadas pela aplicação de questionários junto 
aos beneficiários de cada ação ou atividade. Esses questionários 
medem a percepção dos beneficiários acerca de alguns quesitos 
analisados. A partir da aplicação dos questionários, os resultados 
são tabulados e apresentados no formato de relatório, juntado ao 
processo referente à atividade. As avaliações do clima são mais 
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informais, pois não se consignam em forma de relatórios. São 
relatos orais feitos por representantes do Nível Central da SME 
à sua gerência, apresentando a maneira como transcorreu a 
ação/atividade.

Com esse trabalho, a SME consegue alcançar uma medição do 
alcance das expectativas dos beneficiários quanto às ações/ati-
vidades desenvolvidas. Quanto aos resultados estatísticos com 
base precisa em metas traçadas no planejamento, restringem-se 
ao número de absenteísmo ou certificação de beneficiários numa 
relação direta com o número de vagas oferecidas. 

A SME através da Circular E/GAB nº 02, de 07/04/2008, estipu-
lou que, ao término de cada evento, deverá ser encaminhado à 
chefia do Gabinete da SME um relatório contendo, entre outros 
itens, a “análise comparativa quanto à meta de atendimento pre-
vista para o evento e a meta efetivamente realizada, não só sob o 
aspecto quantitativo, como também qualitativo”.

Através da E/DGRH/DRH, foi esclarecido que o relatório deve 
conter, pelo menos, informação sobre o número de inscritos e de 
participantes certificados, e também uma síntese da avaliação de 
reação desses participantes. Essa avaliação de reação envolve as 
avaliações da ação/atividade segundo os seguintes pontos: orga-
nização do evento, tema e na avaliação do que o evento signifi-
cou para o beneficiário. A cada pergunta do questionário, tem-se 
uma opção de atribuição de um conceito que vai de insatisfatório 
a ótimo.

Dentro de uma amostra de 22 processos administrativos analisa-
dos, selecionados pela sua prioridade na capacitação continuada 
de Professores II vinculados ao Ensino Fundamental, ficou evi-
denciado que, para a maioria das ações/atividades analisadas, a 
exigência da SME não foi cumprida integralmente. Somente 8 
processos continham um relatório completo, enquanto 12 conti-
nham um relatório incompleto, 1 continha um relatório insatisfa-
tório e em 1 processo não foi encontrado relatório.

Apesar das avaliações de reação, segundo a verificação procedi-
da, constatou-se que a SME não realiza avaliação do programa de 
formação continuada no nível de seu planejamento geral. Ficou 
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também constatado que o seu processo de monitoramento é ain-
da incipiente, visto que se atém às atividades, não alcançando 
outras medições mais específicas, como os efeitos gerados ou os 
resultados por segmentos.

5.4. Outros controles 

A SME, através de relatórios construídos pelo Sistema Fênix, con-
fronta os valores planejados e os efetivamente executados. Dessa 
forma, tenta estabelecer um equilíbrio das despesas planejadas e 
controlar os valores gastos em cada ação/atividade. É com base 
nos custos empregados no ano anterior (coffee break, palestran-
tes etc), os quais podem sofrer atualização pela aplicação do IP-
CA-E, que são planejados os custos dos projetos a serem executa-
dos. Quando da execução, comparam-se os gastos efetivados com 
os valores que se tem como parâmetro. Nesse sentido, o processo 
termina por atingir dois níveis de controle: um quando o plane-
jamento é feito, pela conferência de adequação dos valores com 
os dos anos anteriores; e outro quando são conferidos os valores 
executados em confronto com os planejados. 

Em outras etapas o controle revisional é exercido além do finan-
ceiro. São efetuados controles também sobre a matéria peda-
gógica das ações/atividades propostas e sobre a finalidade das 
mesmas, de acordo com as políticas públicas e regramentos esta-
belecidos pela SME em sua gestão. 

Em seu primeiro momento, os controles incidem sobre a propos-
ta de realização de uma ação/atividade pela verificação de seu 
projeto. Para cada ação/atividade programada é confeccionado 
um projeto, devendo cada um apresentar justificativas e objeti-
vos gerais ou específicos, dentre outras informações pertinentes 
à realização do evento. 

Contudo, diante da análise de uma amostra de 22 processos ad-
ministrativos, contendo os procedimentos adotados junto a even-
tos realizados em 2007, pôde-se constatar que esses projetos não 
seguem uma linha uniforme de desenvolvimento e apresentação, 
sendo, por vezes, pouco detalhados. 
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Dentre a amostra selecionada, pôde-se constatar que enquanto 
uma parcela dos projetos preestabelecia objetivos específicos, 
a outra se limitava a trazer apenas o objetivo geral. Quanto aos 
valores de orçamento, na maioria das vezes eram apresentados 
no projeto, contudo de forma superficial, trazendo apenas as 
grandes despesas que fazem parte do total. Seria oportuno um 
maior detalhamento dos valores ou o acréscimo da estimativa 
de pequenos valores.

Outro ponto observado, quando da análise da amostra, diz respei-
to à ausência do conteúdo programático no bojo dos projetos. Tal 
informação é considerada como de extrema importância para a 
análise da validade do mesmo, ainda na fase de aprovação do pla-
nejamento, pois se configura como a base de conformidade com 
o programa. Para que seja verificada essa validade, resta a con-
frontação do conteúdo programado das atividades micro com os 
objetivos macro descritos no planejamento, não bastando, para 
tanto, a descrição do título.  
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Neste item, buscou-se averiguar se, na percepção do Professor, 
as ações de formação continuada implementadas foram úteis/
benéficas para o aprimoramento da prática didático-pedagógica 
desse profissional em sala de aula.

6.1. Impacto da ação sobre a melhoria das suas habilidades e 
conhecimentos, da sua qualidade de trabalho e da sua atu-
ação pedagógica em sala de aula

Essa questão está ligada ao objetivo maior da Educação Conti-
nuada do Professor que é verificar se o programa de formação 
ministrado tem sido efetivo em melhorar a atividade pedagógica 
do Professor em sala de aula.

Os questionários aplicados aos Professores permitiram algumas 
conclusões quanto à percepção do Professor referente à melhoria 
das suas habilidades e conhecimentos, da sua qualidade de tra-
balho e da sua atuação pedagógica em sala de aula proporciona-
da pelo curso de formação.

As questões específicas para esses temas (influência dos cursos 
sobre a preparação ou desempenho dos Professores) são as de 
número 19, 21, 22 e 23, transcritas na tabela a seguir, para faci-
lidade de referência, juntamente com a síntese das respectivas 
respostas, em percentuais relativos aos questionários aplicados.

Tabela 3: Percepção dos Professores sobre as ações de que participam

6. Avaliação do impacto do programa segundo 
a percepção dos Professores.
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Os números da coluna “sempre + com frequência” estão dire-
tamente relacionados a uma avaliação positiva das ações e os 
números da coluna “poucas vezes + nunca” a uma avaliação 
negativa das ações, ambas no que diz respeito à influência das 
ações sobre a preparação ou o desempenho dos Professores. As 
respostas dadas permitem uma avaliação conjunta das mesmas, 
ao invés de análises individuais referentes a cada questão.

Podem ser tecidas as seguintes considerações a respeito desses números:

√ A avaliação positiva das ações situa-se, em geral, na faixa 
de 42,1% a 61,9% dos Professores e a avaliação negativa na 
faixa de 28,4% a 38,3%. 

√ A avaliação positiva entre 42,1% e 61,9% para aspectos tão 
importantes é baixa, ainda mais se considerando que a 
preparação/desempenho do Professor é a própria razão de 
ser da ação. Isso é confirmado pelos altos percentuais en-
contrados na avaliação negativa, entre 28,4% e 38,3%. Isso 
revela uma oportunidade de melhoria a ser implementada 
pela SME, junto aos Professores. Seja no sentido de melhor 
esclarecer a influência específica das ações na preparação 
e no desempenho dos mesmos, seja para uma efetiva me-
lhoria das próprias ações no que se refere à aplicabilidade 
das mesmas no trabalho dos Professores. 

√ Outro ponto a considerar, diz respeito a uma possível men-
suração da influência das ações na preparação e no desem-
penho dos Professores em sala de aula. Tal mensuração 
não existe hoje. Isso não é de surpreender, pois uma das 
avaliações mais difíceis em educação é isolar tal influên-
cia dos outros fatores que impactam no desempenho dos 
Professores e, como conseqüência, no rendimento escolar 
dos alunos. Entretanto, é tão importante esse aspecto que 
talvez merecesse, por parte da SME, um esforço concen-
trado no sentido de se implementar, ainda que de forma 
rudimentar, uma avaliação nesse sentido.

6.2. Impacto sobre o planejamento na escola e na dissemina-
ção dos conhecimentos adquiridos

 
Melhoria do planejamento das atividades docentes na escola

O questionário aplicado aponta que na percepção de 56,26 % dos 
beneficiários, sempre ou com freqüência, as ações de capacitação 



46

frequentadas, ajudaram a planejar melhor suas aulas. Para 31,79%, 
no entanto, poucas vezes ou nunca estas capacitações ajudam no 
planejamento das aulas.

A aplicabilidade em sala de aula dos conhecimentos adquiridos 
nos cursos de capacitação foi também averiguada quando da re-
alização da pesquisa junto aos Professores. 

A pesquisa indicou que para 55,28% dos beneficiários, o tema/
conteúdo das ações de capacitação freqüentadas são, sempre ou 
com freqüência, aplicáveis em sala de aula. Já para 35,45%, esta 
aplicabilidade é possível apenas poucas vezes ou nunca.

Os percentuais obtidos, em relação ao benefício das ações de capaci-
tação para a melhoria do planejamento das aulas e aplicabilidade em 
sala, demonstram uma percepção insatisfatória dos beneficiários. 

Disseminação dos conhecimentos adquiridos para outros docentes 
após a conclusão do curso de formação

Foi questionado aos Professores se ao final das ações de capacita-
ção frequentadas, eles se sentiam preparados a repassar o conhe-
cimento adquirido a outros Professores.

De acordo com a pesquisa, 63,43% dos beneficiários, sempre ou 
com freqüência, sentem-se preparados, ao passo que 26,58% ava-
liaram que poucas vezes ou nunca isto ocorre com eles.

Ainda no que diz respeito ao repasse de conhecimento adquiri-
do, foi questionado aos Professores sobre a possibilidade da utili-
zação dos CEs para que isto ocorresse.

Na percepção de 57,8% dos beneficiários, a escola organiza o tem-
po de estudos para que o conhecimento adquirido nas ações de 
capacitação por um Professor seja multiplicado aos demais. No 
entanto, para 34,32%, tal fato ocorre poucas vezes ou nunca.

No que diz respeito ao aproveitamento do espaço dos CEs para 
multiplicação dos conhecimentos provenientes da formação 
continuada, o resultado da pesquisa aponta para a necessidade 
de uma reorganização deste, de modo a tornar mais freqüente e 
efetiva esta prática.
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Em face do exposto, e visando contribuir para a melhoria do Pro-
grama de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Edu-
cação, foram apontadas as seguintes recomendações à SME:

a. Explicitar, em documento, padrões imparciais e equânimes 
para seleção de Professores beneficiários das ações de for-
mação continuada, de modo a evitar o favorecimento sem-
pre dos mesmos Professores;

b. Fazer cumprir integralmente as diretrizes da Circular E/GAB 
nº 02, de 07/04/2008, referentes à confecção de relatórios 
de avaliação das ações de formação continuada, de modo a 
garantir que tais relatórios existam e sejam completos.

8. Oportunidades de Melhoria

Consideradas as oportunidades de melhorias identificadas ao 
longo deste trabalho, entendeu-se conveniente sugerir ao gestor 
a adoção das seguintes medidas:

a. Definir metas parciais nos Planos Plurianuais de Governo, com o 
objetivo de fornecer uma melhor orientação ao Administrador;

b. Utilizar, tanto quanto possível, o período de recesso escolar 
(julho) e das férias escolares , (janeiro e fevereiro) para ca-
pacitação dos Professores, a fim de universalizar e ampliar 
o alcance do Programa, já que as dificuldades existentes 
nas escolas, para liberação dos Professores, são grandes;

c. Incluir, para fins de apuração exata na avaliação financeira 
do programa, os valores das rubricas que dizem respeito ao 
Programa, mas que estão fora do PT 16.01.12.361.0058.2515 
como são os casos de pagamento de encargos aos partici-
pantes e de diárias, quando necessário;

d. Realizar um estudo de longo prazo mais apurado, no que 
tange à divisão das categorias de beneficiários, para indi-
cação dos investimentos necessários ou para o estabeleci-
mento de prioridades no direcionamento das ações;

7. Conclusões / Recomendações
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e. Vincular o planejamento de curto prazo ao de longo prazo, 
correlacionando os objetivos e metas ali traçados para que 
sejam apreciados em cadeia hierárquica, adequando-se, 
em regra, os de menor prazo aos de maior prazo, os mais 
específicos aos menos específicos, com vistas a conferir 
maior solidez ao trabalho de planejamento;

f.  Conferir ao PADC um enfoque mais acentuado nos segmen-
tos de beneficiários, indicando-se mais claramente as suas 
necessidades e os pontos de alcance desejados, inclusive, 
no se refere aos aspectos financeiros e orçamentários;

g. Estudar alternativas para diminuir a dificuldade encon-
trada na liberação de Professores para a participação dos 
cursos de capacitação;

h. Elaborar, também e com mais frequência, eventos meno-
res, com o objetivo de atender mais especificamente às 
necessidades locais, com público alvo menor e com a pos-
sibilidade de a realização ocorrer em local de fácil acesso 
para a maioria;

i.  Buscar, junto ao MEC, e outras instituições, a realização de 
mais parcerias para a formação continuada, inclusive na 
modalidade ensino a distância;

j.  Solicitar às UEs que formalizem o diagnóstico das carên-
cias locais para envio ao Nível Central e CREs;

k. Estudar meios para garantir que o horário dos CEs seja 
utilizado apenas para sua finalidade pedagógica;

l.  Reformular o Centro de Estudos nas escolas, modificando-o de 
duas horas quinzenais para quatro horas mensais, pois o seu 
tempo ficaria mais ajustado às palestras e oficinas de trabalho;

m. Tornar o Sistema Fênix mais gerencial, incluindo novas for-
mas de pesquisa, propiciando a elaboração de distribuição de 
freqüência, e de construção de indicadores de desempenho;

n. Revisar as suas metodologias de controle e monitoramento 
do Programa. Após o estabelecimento de um planejamento 
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formal contendo metas e objetivos mensuráveis, deverão 
ser construídos indicadores que meçam o alcance dessas 
metas e objetivos traçados, com vistas a uma medição con-
tínua de resultados;

o. Promover a criação de novos indicadores com base em me-
tas e objetivos planejados. Cada meta ou objetivo deverá 
apresentar pelo menos um indicador de desempenho para 
sua medição e acompanhamento. Quando se fizer oportu-
no, deverão ser construídos indicadores em conjunto para 
que sejam possibilitadas avaliações completas ou comple-
mentares que meçam o alcance do planejado;

p. Criar medidas que possibilitem o monitoramento indivi-
dualizado das diversas categorias de servidores, permitin-
do o acompanhamento da solução das carências de cada 
segmento envolvido e estabelecendo prioridades dentro 
do Programa;

q. Realizar avaliação do Programa no nível de seu planejamen-
to geral, com vistas aos efeitos gerados pela execução do 
mesmo e da evolução dos resultados por segmentos mais 
proposição contínua de ajustes e melhorias do mesmo;

r. Elaborar metodologia de controle formal dos projetos de ca-
pacitação (ações/atividades), estabelecendo critérios exa-
tos a serem cumpridos, de modo a gerar avaliações internas 
mais uniformes e completas. Deve-se, ainda, cuidar para que 
os critérios estabelecidos garantam a uniformidade de ela-
boração desses projetos e a sua conformidade com os docu-
mentos de planejamento tático e operacional do programa, 
fazendo com que siga os objetivos e metas traçadas;

s. Fazer inserir no bojo de cada projeto o seu conteúdo progra-
mático, com vistas ao fortalecimento do controle revisional;

t. Procurar incrementar a utilização da intranet e da internet 
na divulgação dos cursos de formação continuada, no sen-
tido de melhorar o percentual de 63,3% de satisfação dos 
Professore;

u. Por ocasião das reuniões periódicas com os Professores, 
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explicitar junto aos mesmos os critérios de acesso às ações 
específicas de formação continuada, no sentido de melho-
rar o conhecimento destes sobre os referidos critérios, de 
modo a aumentar o percentual de 54%;

v. Garantir, dentro dos CEs, um espaço para que os Professo-
res, beneficiários de cursos de capacitação, multipliquem 
os conhecimentos adquiridos aos demais docentes;

w. Formar uma equipe de trabalho com componentes do Ní-
vel Central e das Coordenadorias Regionais de Educação, 
propiciando um ambiente de controle, para verificar a ade-
quação dos dados inseridos no Sistema Fênix;

x. Por ocasião das ações de capacitação, a SME poderia me-
lhor esclarecer, junto aos Professores, a influência específi-
ca das mesmas tanto na preparação e no desempenho dos 
mesmos, como na aplicabilidade no seu respectivo traba-
lho, de modo a aumentar os percentuais de 42,1% e 55,3%;

y. Embora se reconheçam as dificuldades inerentes à men-
suração da influência direta das ações de capacitação no 
desempenho dos Professores em sala de aula e, como con-
seqüência, no rendimento escolar dos alunos, a SME po-
deria implementar, ainda que de forma rudimentar, uma 
avaliação nesse sentido.
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9. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Por fim, cópias do  relatório foram  encaminhadas:

I. à Secretaria Municipal de Educação, a fim de que esta: (a) im-
plementasse as recomendações elencadas, encaminhando ao 
TCMRJ o plano de ação desenvolvido, bem como o cronograma 
de adoção das medidas necessárias à implementação das reco-
mendações efetuadas, com o nome dos responsáveis pela imple-
mentação dessas medidas; (b) se pronunciasse quanto às oportu-
nidades de melhorias propostas.

II. à Comissão Permanente de Educação e Cultura da Câmara 
Municipal, para ciência.

Para leitura completa do Relatório, acesse a página do 

TCMRJ na internet no seguinte endereço:

www.tcm.rj.gov.br
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10. GLOSSÁRIO

Amostragem aleatória grupo de elementos de um todo escolhi-
do de forma não tendenciosa.

Ensino Fundamental regular abrange desde o 1° ano até o 9° ano do 
Ensino Fundamental, excluindo-se os 
segmentos da educação infantil, educa-
ção especial e de jovens e adultos.

Mapa de Processos desenho do fluxograma dos processos 
adotados por determinado órgão para 
consecução de um determinado fim.

Matriz Coso quadro de verificação dos controles inter-
nos adotados pelo órgão. 

Nível central indicação da parte administrativa da 
SME representada pelos departamentos 
situados na sede do órgão, em contraposi-
ção à descentralização imposta às regiões 
administrativas. 

Professor regente certificado Professor que atua em sala de aula, que 
participa de uma ação de capacitação do 
Programa de Educação Continuada, cum-
prindo a carga horária mínima de freqü-
ência de 75 horas.

Professor readaptado passa a exercer outra função diferente da-
quela ocupada anteriormente, em razão 
de seu cargo, em virtude de algum tipo de 
limitação física.

Professor II pode atuar do 1° ao 5° ano do Ensino 
Fundamental regular, além da educação 
infantil e de jovens e adultos.

Professor II Ciclo nomenclatura idealizada pela Secretaria 
Municipal de Educação - trabalha com o pri-
meiro ano do primeiro ciclo (1º ao 3º ano).


