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Apresentação 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE é uma autarquia do 

Ministério da Educação - MEC e tem a missão de prover recursos e executar ações para 

o desenvolvimento da Educação. Entre essas ações estão às políticas voltadas para o 

Transporte Escolar dos alunos da rede pública de educação. 

Assim, para o desenvolvimento das políticas públicas voltadas para o transporte escolar, 

foi criado, pelo FNDE, o Centro Colaborador de Apoio ao Transporte Escolar – 

CECATE, no qual Instituições de Ensino Superior se tornam parceiras da autarquia no 

sentido de apoias no desenvolvimento de estudos e ações que promovam a melhoria das 

políticas públicas. 

Diante disso, foi firmado um Termo de Execução Descentralizada, de número TED Simec 

9419, processo número 23400.002290/2020-71, entre o FNDE e a Universidade Federal 

de Goiás - UFG, por meio do curso de graduação em Engenharia de Transportes, da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia. 

O projeto encontra-se cadastrado na UFG com número PI04659-2020 e no SEI/UFG 

como processo número 23070.041818/2020-14, e é denominado “Desenvolvimento 

Módulos de Software e Pesquisas em Transporte Escolar”. Tal projeto tem, dentro de seus 

objetivos, o objeto deste relatório que é o desenvolvimento de pesquisa piloto de 

aplicação do software SETE. 

Dessa forma, o presente relatório apresenta o estado atual do desenvolvimento deste 

produto, por parte do CECATE-UFG .  
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1. Introdução 

Este documento visa relatar o andamento do projeto “DESENVOLVIMENTO DE MÓDULOS 

DE SOFTWARE E PESQUISAS EM TRANSPORTE ESCOLAR”, no que se refere à aplicação 

piloto do software SETE, em municípios brasileiros.  

O SETE é um software livre e gratuito de e-governança para auxiliar a gestão do transporte 

escolar por parte dos municípios brasileiros. O SETE foi desenvolvido pelo Centro Colaborador 

de Apoio ao Transporte Escolar da Universidade Federal de Goiás (CECATE-UFG) em parceria 

com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O software unifica diversos 

aspectos realizados isoladamente por outros sistemas, tais como a gestão de frota, a gestão de 

estudantes e a roteirização.  

As ferramentas do SETE são modulares, possibilitando assim atender municípios que possuem 

diferentes níveis de gestão. Especificamente, aqueles que possuem menos dados podem desejar 

apenas digitalizar informações a respeito do serviço prestado, como alunos e escolas atendidas. 

Já um município com uma gestão mais madura pode optar por desenhar o traçado das rotas em 

mapas para melhor compreender os deslocamentos realizados pelos alunos. A Figura 1 ilustra a 

tela principal do software SETE no sistema operacional Microsoft Windows.  

Figura 1: Tela principal do modo desktop do software SETE 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Dessa forma, após o seu desenvolvimento se faz necessário o seu uso em teste real, em formato 

piloto, para avaliar seu desempenho, verificar possíveis erros de execução e promover o seu 
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aprimoramento. Assim, está em curso sua aplicação piloto em municípios brasileiros, para seu 

teste. 

2. Metodologia de trabalho 

Para a consecução dos objetivos propostos serão desenvolvidas algumas etapas, ao longo dos 48 

meses de execução do projeto, a saber: 

• Definição dos municípios a serem aplicada a piloto 

o Estabelecimento dos critérios para definição dos municípios/estados da aplicação do 

piloto, em reunião conjunta entre a equipe do FNDE, do CECATE-UFG, e outros órgãos 

ou instituições que apoiem o processo.  

o Seleção dos municípios – para o primeiro ano de projeto serão acompanhados 5 

municípios, podendo ser um de cada região do país, a depender dos critérios estabelecidos 

na etapa anterior, para esses municípios está prevista visita in loco, para acompanhamento 

das atividades, bem como acompanhamento virtual. A partir do primeiro ano, os 5 

municípios serão substituídos por outros 5, tendo um prazo de 6 meses de 

acompanhamento, nesse caso, exclusivamente por meio virtual, com cada grupo de 5 

municípios, sendo previstas apenas duas visitas in loco para municípios com maior 

complexidade no acompanhamento virtual. Com isso, ao final dos 4 anos de projeto prevê 

o acompanhamento de 35 municípios, a depender dos critérios de seleção e, também, do 

interesse dos municípios em serem voluntários nesse processo. Algum dos municípios 

pode ser substituído pela secretaria de estado, caso esta faça a gestão do transporte 

escolar. É importante esclarecer que a participação dos municípios selecionados deverá 

ser voluntária, para que realmente haja uma boa interação entre as equipes, em função do 

interesse mútuo no desenvolvimento da pesquisa piloto de acompanhamento e 

aprimoramento do software. 

• Contato com os municípios a serem aplicada a piloto 

o Após definição dos municípios será realizado contato telefônico e/ou por e-mail com os 

responsáveis pelo transporte escolar de cada um, no qual haverá o estabelecimento do 

cronograma e formato de trabalho, além do reconhecimento das pessoas que estarão 

envolvidas no processo e troca de contatos. 
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o Como já mencionado, caso ao longo do processo de acompanhamento dos primeiros 5 

municípios seja identificada a necessidade de visita in loco, a equipe do CECATE-UFG 

fará essa visita para devido apoio técnico. 

• Acompanhamento Virtual 

o Entendemos que é natural, e aconselhável, que todo o processo de instalação do software 

e início de seu uso, seja feita pelos próprios usuários, sempre tendo um canal de 

comunicação para retirar as dúvidas existentes. No caso deste projeto, é importante que 

os municípios tenham o máximo de autonomia na instalação e uso do software, uma vez 

que buscamos que o mesmo seja de fácil uso, e que qualquer município que venha utilizá-

lo o faça sem a necessidade de uma equipe presencial. Assim, este é um aspecto a ser 

verificado dentro desse processo e, por isso, o link de instalação será encaminhado a cada 

um, e a equipe da UFG ficará à disposição por meio de telefone, e-mail, vídeo conferência 

e até mesmo por whatsapp. 

o O acompanhamento virtual dará orientações, tirará dúvidas e serão identificados erros e 

inconsistências, caso existam, nos módulos do software. Além disso, será identificado o 

formato utilizado atualmente pelos gestores para fazerem a gestão do transporte escolar 

dos municípios. Isto será importante para possibilitar uma comparação entre os processos 

e possíveis ganhos após a implantação do software. 

Dessa forma, serão acompanhadas as atividades de cadastro e/ou importação de todos os 

dados existentes no município e necessários para o funcionamento do software, atividade 

essa que será realizada pelos gestores municipais, com o acompanhamento e orientação 

da equipe do CECATE-UFG (acompanhamento virtual). 

Além da etapa de cadastro, haverá ainda o acompanhamento na geração de relatórios, 

utilizando o software SETE, demonstrado como gerar os relatórios e como exportá-los 

para planilhas eletrônicas e PDF. 

Haverá o Acompanhamento remoto para o cadastro das rotas existentes do transporte 

escolar do município no software. Nesta tarefa haverá o auxílio ao município em realizar, 

tanto o desenho das rotas existentes, quanto a importação da mesma através de um 

aparelho GPS no sistema, ou de rotas georreferenciadas que, porventura, já possuam.  

Acompanhamento remoto do cadastro e importação da malha do município para a 

roteirização no software. A última etapa consiste em completar a malha rural do 

município para possibilitar a utilização da roteirização no software. 
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• Acompanhamento Presencial 

o Sabemos que existem diferentes situações, inclusive com pessoas com maior grau de 

dificuldade em trabalhar com esse tipo de ferramenta e, com isso, foram previstas, para 

os primeiros cinco municípios, uma viagem a cada um. Essa viagem ocorrerá em 

decorrência da percepção dos técnicos da UFG da dificuldade enfrentada pelo município, 

dificuldades essas identificadas por meio dos contatos virtuais, principalmente em função 

da inviabilidade de solução de algum problema encontrado à distância, ou ao final do 

primeiro ano, onde faremos uma reunião de fechamento desse período de utilização para 

captarmos a percepção dos usuários, nos municípios. Pode ainda, haver a indicação, por 

parte do FNDE, da necessidade ou interesse na realização de visita em algum desses 

municípios a qualquer momento. 

o Nos outros 3 anos de projeto, como já teremos adquirido o conhecimento desse 

acompanhamento dos primeiros 5 municípios, o acompanhamento será preferencialmente 

à distância, mesmo assim, foi previsto no projeto duas viagens por semestre, para os casos 

em que o atendimento à distância não tiver êxito. 

o Assim, para esse produto estão previstas 5 viagens com 3 pessoas no primeiro ano, e nos 

outros 3 anos, são 4 viagens com 3 pessoas por ano, o que totaliza 51 viagens. Cada 

viagem está sendo prevista com 4 dias de deslocamento, e por isso as 3,5 diárias. Seria 

um dia para o deslocamento até o município, dois dias no município e um quarto dia para 

retorno da equipe 

• Desenvolvimento de melhorias e correções no software 

o Nessa etapa serão identificadas as dificuldades geradas no uso diário dos deferentes 

módulos do software, além de erros ocorridos. 

o O levantamento das dificuldades dos gestores no uso do software será realizado com todos 

os gestores e técnicos que fizerem uso da ferramenta dentro dos municípios definidos 

para a piloto. Esse levantamento ocorrerá a partir da anotação das consultas que os 

gestores farão à equipe, tanto nos encontros presenciais, como no acompanhamento à 

distância. Além disso, será elaborado um questionário, que ao final do período de 

acompanhamento, ou seja, um ano para os primeiros 5 e seis meses para os demais, com 

perguntas específicas que auxiliarão a equipe no entendimento da percepção dos usuários 

sobre o uso da ferramenta. 
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o Diante das dificuldades apresentadas pelos gestores e dos erros identificados, a equipe do 

CECATE-UFG fará os ajustes necessários dentro dos módulos existentes, visando a 

melhoria da usabilidade do software, bem como a correção de falhas encontradas. 

• Levantamento da percepção dos gestores sobre o software 

o Levantamento da percepção dos gestores sobre o uso do software para a gestão da 

operação do transporte escolar. Ao final do processo de acompanhamento de cada 

município, será realizado um questionário e uma reunião (virtual) com a finalidade de 

identificar os principais benefícios e dificuldades enfrentadas por eles no uso da 

ferramenta, após todos os ajustes desenvolvidos. 

• Desenvolvimento de relatório 

o Será desenvolvido um relatório parcial de acompanhamento desse produto. O relatório 

será produzido após 6 meses de desenvolvimento do produto. 

o Será realizado um relatório técnico da experiência de cada um dos municípios com a 

inserção do software na gestão do transporte escolar, além de relatório dos 

aprimoramentos executados em virtude do acompanhamento realizado. 

o Os relatórios serão entregues ao FNDE para que a equipe do CGAME/DIRAE/FNDE 

possa analisar e fazer as considerações que julgarem necessárias. 

3. Lançamento e Utilização do Software 

A primeira versão do software SETE foi lançada oficialmente em dezembro de 2020 na página 

oficial do FNDE, como ilustrado na Figura 2. Destaca-se, que o software pode ser baixado 

gratuitamente por qualquer município na página do CECATE-UFG1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 O link da página do CECATE-UFG contém as instruções para baixar o software SETE. 

https://transportes.fct.ufg.br/p/31447-apresentacao-do-cecate-ufg.fct.ufg.br/ 
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Figura 2: Tela principal do modo desktop do software SETE 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

A notícia do lançamento levou vários municípios, estados e até mesmo a iniciativa privada, a 

manifestarem interesse em utilizar e implantar o sistema SETE. Nesse sentido, um total de 85 

contatos foram realizados solicitando maiores informações e a forma de acesso ao sistema. Este 

interesse surpreendeu as nossas expectativas, uma vez que o software foi lançado no final do ano 

e no período de pandemia. Tal fenômeno pode expressar um sintoma da carência de ferramentas 

de gestão nesta área. 

Em três meses de operação, 46 municípios brasileiros realizaram a instalação do sistema. A Figura 

3 ilustra a distribuição geográfica dos mesmos ao longo do país. Observa-se uma concentração de 

uso nos municípios da região nordeste e sudeste. Entretanto, ressalta-se a presença de municípios 

em todas as regiões do país. Aspecto importante para a aplicação de uma pesquisa piloto, por 

permitir abranger diferentes realidades operacionais. 
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Figura 3: Mapa de municípios utilizando o software SETE 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Um olhar mais aprofundado revelou que alguns municípios instalaram o SETE, mas ainda não 

começaram a utilizar o sistema. Especificamente, ainda não começaram a alimentar o sistema 

com dados, como alunos, escolas e rotas. Conversamos com alguns gestores, os mesmos relataram 

que aguardam as secretarias de seus municípios concluírem o preenchimento do censo escolar 

para então importar os dados para o sistema. Observe que o sistema SETE possibilita importar os 

dados do censo escolar, assim evitando o retrabalho e duplicação de dados. 

Apesar disso, neste breve período de tempo de lançamento do software, dos 46 municípios, 27 já 

começaram a inserir dados no sistema. Para exemplificar tal utilização, a Tabela 3 discrimina 

brevemente o quantitativo de parte dos dados informados por estes municípios. Observe que 

alguns municípios adicionaram múltiplos dados, como Coari em Amazonas, que informou 108 

alunos e 114 escolas. Semelhantemente, o município de Portos de Gaúcho, relata a digitalização 

de 17 rotas realizadas.  
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Tabela 3: Quantitativo de parte dos dados inseridos no sistema SETE 

Estado Município Alunos Escolas Rotas Motoristas Veículos 

Alagoas Boca da Mata 0 2 0 0 0 

Amazonas Coari 108 114 0 0 0 

Bahia Guaratinga 0 0 0 0 0 

Bahia Teofilândia 0 0 0 0 0 

Bahia Várzea Nova 2 13 0 0 0 

Bahia Quijingue 43 53 0 0 0 

Ceará Ipaporanga 0 1 0 0 0 

Ceará Mombaça 0 0 0 0 0 

Ceará Limoeiro do Norte 3 4 1 2 2 

Distrito Federal Brasília 0 0 0 0 0 

Espírito Santo Vitória 1 0 0 0 0 

Goiás Goiânia 0 0 0 0 0 

Maranhão Imperatriz 0 0 0 0 0 

Maranhão Porto Franco 0 0 0 0 0 

Mato Grosso Nova Bandeirantes 0 0 0 0 0 

Mato Grosso Porto dos Gaúchos 0 8 17 0 6 

Mato Grosso Sorriso 0 48 4 0 0 

Minas Gerais Elói Mendes 0 16 0 8 13 

Minas Gerais Jacutinga 0 0 0 0 0 

Minas Gerais Tiros 0 6 0 0 0 

Pará Barcarena 1 96 1 1 1 

Paraíba Campina Grande 0 33 2 29 32 

Paraíba Poço de José de Moura 296 8 0 0 0 

Paraná Reserva do Iguaçu 0 9 0 18 22 

Paraná São José dos Pinhais 0 0 0 0 0 

Paraná Guaratuba 2 37 0 0 0 

Pernambuco Chã de Alegria 0 11 21 0 9 

Pernambuco Frei Miguelinho 0 0 0 0 0 

Pernambuco Itapissuma 0 17 0 3 3 

Pernambuco São Lourenço da Mata 0 0 0 0 0 

Pernambuco Ipojuca 297 1 0 0 0 

Piauí Jaicós 0 7 1 5 12 

Piauí Luís Correia 0 2 0 11 10 

Piauí José de Freitas 30 31 1 0 13 

Rio de Janeiro Nilópolis 0 0 0 0 0 

Rio Grande do Norte José da Penha 29 13 0 0 0 

Rio Grande do Sul Alegrete 0 0 0 0 0 

Rio Grande do Sul Cacequi 0 0 0 0 0 

Rondônia Urupá 14 8 0 1 1 

São Paulo Barueri 0 0 0 0 0 

São Paulo Itararé 0 0 0 0 0 

São Paulo Jaú 0 88 0 0 0 

São Paulo Mauá 0 0 0 0 0 

São Paulo Monte Mor 0 44 1 0 0 

São Paulo Salto 0 0 0 0 0 

São Paulo Américo de Campos 290 13 0 0 0 
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A Tabela ilustra a natureza modular do SETE, que possibilita que os municípios utilizem o 

sistema conforme sua necessidade. Por exemplo, alguns municípios querem apenas digitalizar as 

rotas utilizadas e não almejam controlar o quantitativo de alunos e escolas atendidas. Já outros, 

podem ter como objetivo conhecer a distribuição de alunos que utilizam o transporte escolar. Isso 

explica os valores nulos (0) em vários campos de dados, uma vez que o município possui 

autonomia para usar parte ou o sistema completamente. 

4. Piloto 

Em paralelo ao lançamento da primeira versão do software, o CECATE-UFG começou o processo 

de acompanhamento da implantação do SETE em municípios. Pelo lançamento do software ser 

em dezembro, época de troca de gestão nos municípios, realizou-se o acompanhamento de apenas 

um processo de implantação do SETE, no município de Ipojuca em Pernambuco, com o qual foi 

celebrada uma parceria para aplicação do piloto. Este processo tem sido feito em parceria com o 

Tribunal de Contas desse estado. 

O município de Ipojuca já começou o processo de importação dos dados referentes aos alunos e 

escolas atendidas para o SETE. Os analistas elogiaram a usabilidade da ferramenta, relatando não 

ter dificuldades em realizar os procedimentos de importação de dados. Atualmente, o município 

de Ipojuca está em processo de licitação do transporte escolar. Desta forma, não há ainda o 

quantitativo de veículos, nem de fornecedores, que serão inseridos. O município aguarda essas 

informações para dar continuidade ao processo de implantação da ferramenta. 

Em paralelo, a equipe do CECATE-UFG está conversando com outros municípios para iniciar o 

processo de acompanhamento de implantação do SETE, e já tem feito assistência por e-mail, 

vídeos conferências, a 39 municípios (Tabela 4), dentre os quais pretende-se formalizar a parceria 

para a aplicação do estudo piloto. Deseja-se realizar estudos em municípios que contemple todas 

as regiões do país nesta etapa. Uma opção é contactar os municípios que já instalaram o sistema 

e auxiliá-los no processo de implantação do software na gestão dos mesmos. 
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Tabela 4: Municípios que já tiveram assessoria da equipe do CECATE-UFG 

Municípios 

Alegrete 

  

José da Penha 

Américo de Campos José de Freitas 

Barueri Limoeiro do Norte 

Boca da mata Luís Correia 

Brasília Mauá 

Cacequi Mombaça 

Campina Grande Monte Mor 

Coari Nova Bandeirantes 

Elói Mendes Poço de José de Moura 

Frei Miguelinho Porto dos Gaúchos 

Goiânia Porto Franco 

Guaratinga Quijingue 

Guaratuba Reserva do Iguaçu 

Imperatriz Salto 

Itaporanga São José dos Pinhais 

Itapissuma Teofilândia 

Itararé Tiros 

Jacutinga Urupá 

Jaicós Várzea Nova 

Jaú   

 

5. Conclusão 

Apesar do breve tempo, três meses, o processo de implantação do sistema SETE tem conseguido 

alcançar diversos municípios no país. Atualmente, 46 municípios, espalhados em todas as regiões 

do país, já instalaram o sistema. Desses, 27 já alimentam o sistema com dados.  

Para auxiliar nesta etapa, o projeto atual contempla o acompanhamento e auxílio na implantação 

do SETE na gestão de 35 municípios ao longo de quatro anos, no entanto, já foi dada assistência 

a 39 municípios, como apresentado na Tabela 4. No primeiro ano, era programado o 

acompanhamento de 5 municípios. Hoje, isto é feito com o município de Ipojuca, Pernambuco, 

de forma formalizada, e estamos buscando a formalização com os outros municípios que já 

instalaram o sistema e estão fazendo uso do mesmo. 

Ipojuca ainda não inseriu todos os dados no sistema, pois aguarda a finalização do processo de 

licitação do serviço, pois só após esse processo é que terão as demais informações operacionais. 

É importante salientar que durante esse processo de aplicação do piloto, foram identificadas falhas 

e algumas propostas de melhorias foram encaminhadas ao CECATE-UFG, e até o momento, todas 

as falhas e propostas levantadas já se encontram implementadas no sistema. 


