
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PLANO DE TRABALHO

II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10094/2020

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Nome da autoridade competente: Marcelo Lopes da Ponte

Número do CPF: 773.886.743-49

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: FNDE/Diretoria de
Ações Educacionais

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 153173 / Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação.

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

Observações:

Identificação da Unidade Descentralizadora e da autoridade competente para assinatura do TED; e
Preencher número da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED, no campo “b”,
apenas caso a Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução tenha UG própria.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal de Goiás - UFG

Nome da autoridade competente: Edward Madureira Brasil

Número do CPF: 288.468.771-87

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Faculdade de Ciências e Tecnologia -
FCT

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto Presidencial de 26 de dezembro de 2017

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 153052 / UFGO

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: 153052 / UFGO

Observações:

Identificação da Unidade Descentralizada e da autoridade competente para assinatura do TED; e
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Preencher número da Unidade Gestora responsável pela execução do objeto do TED, no campo “b”, apenas caso a Unidade
Responsável pela execução tenha UG própria.

3. OBJETO:

Avaliação o impacto do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) em indicadores educacionais do Brasil, por
meio de aplicação de pesquisa web em dirigentes municipais e estaduais de educação e diretores de escolas públicas municipais e
estaduais do território nacional.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Ações Descrição das atividades Metas

Avaliação do impacto
do Programa Nacional
do Livro e do Material
Didático (PNLD) em
indicadores
educacionais do Brasil

Levantamento bibliográfico das características, princípios e
objetivos do programa
Definição das variáveis para a coleta
Elaboração dos formulários de pesquisa
Elaboração do instrumento de coleta de dados em plataforma
web
Definição do público alvo da pesquisa
Aplicação do formulário de pesquisa
Análise e tratamento estatístico dos dados
Identificação dos indicadores educacionais a serem estudados
Análise econométrica dos dados para mensuração dos
impactos
Análise da percepção do público envolvido sobre o programa
Identificação dos pontos fortes e fracos
Elaboração de relatório final

Desenvolvimento de um
instrumento de coleta de
dados via Web
Desenvolvimento de 5
relatórios de andamento da
pesquisa Web
Desenvolvimento de um
relatório final com a
consolidação dos resultados
da pesquisa

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Além de promover o apoio ao trabalho pedagógico do professor e guiar o processo de apropriação do conhecimento de diversos
estudantes brasileiros, o livro didático tem se constituído com um dos principais recursos educacionais do país. Nessa lógica, o
Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), instituiu o Programa Nacional do Livro
e do Material Didático (PNLD). Esse programa articula uma série de ações voltadas para a prática educativa, e, dentre elas, a
principal é a veiculação de obras didáticas, pedagógicas, literárias e material de apoio (FNDE, 2020; BRASIL, 2010).

Em termos históricos, em 1985, o PNLD substituiu o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF) que era
desenvolvido pelo extinto Instituto Nacional do Livro (INL). No processo de reformulação desta política pública, as instâncias
gestoras se tornaram a Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) e o FNDE, e, este último, responsável também pela sua
operacionalização. Todo esse processo aprimorou a educação pública no Brasil, e, especificamente a esse material pedagógico, o
PNLD permitiu a participação dos professores no processo de escolha e avaliação dos volumes oferecidos, a reutilização das obras e
aperfeiçoamentos técnicos de durabilidade. Além disso, uma das principais contribuições do PNLD foi a extensão do livro didático
para todas as etapas do ensino fundamental e médio, o que, certamente, tornou esse programa um dos mais abrangentes do país
(BRASIL, 1985; BATISTA et al., 2005; BRASIL, 2018).

O PNLD se destina a estudantes e professores da educação básica e de escolas públicas, das redes de ensino municipal, estadual,
distrital e das escolas federais. A primeira etapa do programa, por meio de editais públicos, se consolida na escolha das editoras.
Nesse processo, as editoras se manifestam em prazos definidos pelo FNDE, e, posteriormente, por meio de triagem técnica e
pedagógica, o material é disponibilizado para a escolha escolar. Essa escolha pode ser realizada em três modalidades, a saber, a
escola pode escolher a coleção que desejar, bem como fazer a escolha junto a um conjunto de escolas ou junto todas as redes de
ensino. Esse programa é dinâmico no processo de escolha dos livros didáticos, de tal forma que cada nível do ensino público é
atendido por ciclos de quatro anos (FNDE, 2020; BRASIL, 1985; ALBUQUERQUE e FERREIRA, 2019).

Desde 2017, em média, cerca de 120 mil escolas públicas são atendidas todos os anos pelo PNLD e, em sua maioria,
aproximadamente 60% delas atendem anos iniciais do Ensino Fundamental. A abrangência no atendimento ao estudante é uma das
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principais características deste programa, afinal, nos últimos anos, ele beneficiou um número superior a 30 milhões de estudantes.
Em 2020, no atendimento a esses estudantes, distribuiu-se 172,5 milhões de exemplares, o que, em termos de valores de aquisição,
somou aproximadamente R$ 1,4 bilhões (FNDE, 2020).

Exposta a relevância econômica e social do programa, não restam evidências da sua importância no contexto educacional do país.
Entretanto, pouco se conhece dos seus impactos nos principais indicadores educacionais e, dentre eles, os seus reflexos
socioeconômicos. Outro aspecto ainda desconhecido da atuação e cobertura do programa é a sua expressão geográfica, bem como a
percepção dos atores envolvidos. Dessa forma, mediante estas lacunas, a principal contribuição desta pesquisa é na proposição de
uma avaliação socioeconômica do PNLD e seus impactos nos indicadores educacionais, seja pela rede de ensino avaliada ou pelo
município investigado. Especificamente, pretende-se, por meio de questionários eletrônicos, avaliar a percepção dos gestores
municipais envolvidos nesta política pública, incluindo as direções escolares.

A contribuição desta pesquisa parte de uma sistematização de informações estatísticas sobre o PNLD e sua atuação, passa pela
análise de seus impactos educacionais e socioeconômicos nos municípios brasileiros, e, finalmente, chega a evidências do seu
adequado funcionamento pela ótica dos gestores e diretores escolares. Assim, ao reunir todos esses resultados, pretende-se
contribuir com o processo nacional de formulação de políticas públicas socioeconômicas e educacionais, e, muito além, com o
aprimoramento deste programa.

Observação: Preenchimento da justificativa e motivação para a execução dos créditos orçamentários por outro órgão ou entidade.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(    )Sim

( x  )Não  

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

 (     ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

 (     ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

 (  x ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes
federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de
20 de dezembro de 1994.

Observação:

1. Podem ser marcadas uma, duas ou três possibilidades.
2. Não é possível selecionar forma de execução que não esteja prevista no Cadastro de Ações da ação orçamentária específica,

disponível no SIOP.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do
TED?

( X )Sim

(    )Não  

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. Despesas administrativas e operacionais da Fundação de Apoio.

Observação:
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1. O pagamento de despesas relativas a custos indiretos está limitado a vinte por cento do valor global pactuado, podendo ser
excepcionalmente ampliado pela unidade descentralizadora, nos casos em que custos indiretos superiores sejam
imprescindíveis para a execução do objeto, mediante justificativa da unidade descentralizada e aprovação da unidade
descentralizadora.

2. Na hipótese de execução por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com
entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei
nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a proporcionalidade e as vedações referentes aos tipos e percentuais de custos indiretos
observarão a legislação aplicável a cada tipo de ajuste.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO
Unidade de
Medida

Quantidade
Valor

Unitário
Valor Total

 Início
Fim

META 1

Desenvolvimento
de um
instrumento de
coleta de dados
via Web

Formulário
de pesquisa

01 56.408,77 56.408,77 20/12/2020 20/05/2021

META 2

Desenvolvimento
de 5 relatórios de
andamento da
pesquisa Web

Relatório 05 3.760,58 18.802,92 20/05/2021 20/08/2021

META 3

Desenvolvimento
de um relatório
final com a
consolidação dos
resultados da
pesquisa

Relatório 01 150.423,39 150.423,39 20/07/2021 30/12/2021

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO VALOR

12/2020 225.635,08

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA
DESPESA

CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

339039 Sim 20.512,28

339039 Não 205.122,80

Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa.
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12. PROPOSIÇÃO 

Goiânia, dezembro de 2020.

Edward Madureira Brasil

Observação: Autoridade competente para assinar o TED.

13. APROVAÇÃO

Local e data

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora

Observação: Autoridade competente para assinar o TED.

Observações:

1. Em atenção ao disposto no § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 2020, as alterações no Plano de Trabalho que não
impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original,
sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente
aprovadas pelas Unidades Descentralizadora e Descentralizada.

2. A elaboração do Plano de Trabalho poderá ser realizada pela Unidade Descentralizada ou pela Unidade Descentralizadora.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 18/12/2020, às 14:31, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1739166 e o código CRC 91E6E2D1.

Referência: Processo nº 23070.056431/2020-54 SEI nº 1739166
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