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MONITORAMENTO DO PNE

n Era Nuclear: A Universidade Fe-
deral de Santa Maria (UFSM) e a
Pugwash Conferences on Science
and World Affairs lançaram ontem
o Seminário Internacional “Améri-
ca do Sul na Era Nuclear: Riscos,
Desafios e Perspectivas”, que vai
ocorrer nos dias 20 e 21/8, no
Centro de Convenções da Univer-
sidade. São esperadas autoridades,
diplomatas, pesquisadores, repre-
sentantes de organizações inter-
nacionais e três instituições ven-
cedoras do Prêmio Nobel da Paz.
n Arteterapia: A universidade Fee-
vale, em Novo Hamburgo, inscre-
ve, até 10/8, para a especializa-
ção em Arteterapia. As aulas co-
meçarão dia 17/8 e serão às sex-
tas-feiras, no Campus II da Insti-
tuição (ERS 239, 2.755). As disci-
plinas seguem até dezembro de
2019. Inscrições e detalhes atra-
vés do site www.feevale.br/pos.
n Marinha: Até 3/8, podem ser fei-
tas inscrições ao Concurso do Qua-
dro Técnico de Praças da Armada
(QTPA), da Marinha do Brasil, des-
tinadas a submarinistas. São 30
vagas para homens brasileiros,
entre 18 e menos de 25 anos, com
Ensino Médio Técnico na área pa-
ra a qual concorrem (técnica de
Eletroeletrônica; e área de Mecâni-
ca). A atuação se dará em operação
e manutenção de submarinos e
instalações nucleares. Informes:
sspm.ingresso@marinha.mil.br ou
www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

AGENDADOENSINO

Gestores de escolas e profes-
sores participaram ontem de
“Um Dia Positivo”, realizado em
Porto Alegre, pelo Sistema Posi-
tivo de Ensino. O trabalho reu-
niu educadores da região que de-
senvolveram ações em Canoas.

A gerente pedagógica da Edi-
tora Positivo, Milena Fiúza, des-
tacou que, de forma simultânea,
a programação deste evento tra-
balhou com conteúdos voltados
aos gestores e aos educadores,
mesmo que eles estivessem sepa-
rados fisicamente. “Na Capital,
falamos em inovação, em conver-
sa que não é muito comum, co-
mo as startups na Educação. Ou-
tro ponto importante é a gestão
financeira, já que o proprietário
da instituição precisa entender
de tudo um pouco”, enfatizou.

A palestra com Clóvis de Bar-
ros Filho tratou sobre ética na

Educação. Segundo o professor,
a Educação é o caminho para a
sociedade se tornar ética; e está
diretamente ligada à conquista
de uma sociedade mais feliz. Mi-
lena reforçou os destaques do
painelista, sobre a presença da
ética em tudo e da importância de
tê-la como foco e desde o primei-
ro contato com alunos, pais e no
compromisso da instituição.

O evento educacional “Um
Dia Positivo” ocorre anualmente
nos estados onde o Grupo está
presente. Milena informa que é
momento de troca de informa-
ções, de discussões sobre diver-
sas realidades escolares, com
pessoas da Capital e do Interior
e, ainda, de apresentação de no-
vos produtos da editora. O Siste-
ma Positivo de Ensino tem seis
escolas conveniadas em Porto
Alegre e atende a 2.100 alunos.

Clóvis de Barros foi um dos painelistas do evento educacional emPorto Alegre
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C
om a finalidade de am-
pliar as informações so-
bre o Ensino, nos municí-
pios e estados, a popula-

ção já tem à disposição importan-
te ferramenta: o Sistema de Mo-
nitoramento dos Planos de Edu-
cação (TC Educa), disponível em
https://pne.tce.mg.gov.br. Resul-
tado de um grupo de trabalho en-
volvendo os Tribunais de Contas
do país, este sistema permite fa-

zer o acompanhamento das me-
tas do Plano Nacional de Educa-
ção (PNE), ao relacionar vários
indicadores. Em uma busca sim-
ples, é possível ter um panorama
da população, de acordo com as
faixas etárias previstas no PNE,
e o cumprimento das metas.

Cezar Miola, conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado
(TCE-RS) – um dos coordenado-
res do grupo –, avalia que dispo-
nibilizar os dados é uma manei-
ra de tentar ampliar a discussão
sobre a Educação e as priorida-
des das gestões públicas, espe-
cialmente nas discussões envol-
vendo a LDO e os orçamentos
para 2019. “Sabendo a situação
dos municípios e dos estados, é
possível ampliar a discussão pa-

ra que sejam assegurados recur-
sos para o cumprimento das me-
tas, assim como a melhor utiliza-
ção deles”, argumenta. Ele cita,
ainda, o fato de algumas cida-
des destinarem recursos a ou-
tras áreas da Educação, sem te-
rem cumprido suas metas.

No ano de 2017, o estado
gaúcho tinha 382 municípios
que ainda não atendiam às me-
tas do PNE, sendo que, destes,
288 fomentavam vagas no Ensi-
no Médio e Superior. Por exem-
plo, no caso do RS, no ano de
2017, existiam 265.913 crianças
entre 4 e 5 anos de idade, sendo
que 210.503 delas estavam ma-
triculadas na Pré-Escola. Ao
mesmo tempo, no grupo entre 0
a 3 anos em Creche, apenas
174.089 estavam matriculadas,
num total de 517.864 crianças.

Outro dado é que, a diferen-
ça entre demanda e vagas era
menor na população que estava
na escola na faixa etária entre
15 e 17 anos: 425.066 estavam
matriculados, numa população
de 530.168 jovens. Em relação a
essa mesma faixa presente no
Ensino Médio, a quantidade cai,
sendo 274.410 matriculados.

A ferramenta utiliza-se de da-
dos, como o Censo Escolar/MEC;
e a estimativa populacional Da-
taSUS, com base no censo popu-
lacional de 2010/IBGE. O instru-
mento foi concebido pelo Grupo de
Trabalho da Associação dos Mem-
bros dos TCs do Brasil (Atricon)
e do Instituto Rui Barbosa (IRB).
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UM DIA POSITIVO

Começaram ontem, e seguem
até 27/7, as inscrições ao Exame
Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adul-
tos (Encceja) para Pessoas Priva-
das de Liberdade 2018. Inscrições:
sistemasespeciais.inep.gov.br/unida-
desprisionais/#, pelo responsável
pedagógico das unidades prisionais e
socioeducativas. Provas: 18 e 19/9.
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Ferramenta, que utiliza
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ConselheiroMiola, do TCE-RS, ressalta que disponibilizar dados beneficia a Educação

n O Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) recebe inscri-
ção de candidatos a bolsas no
2° semestre de 2018. Serão
ofertadas pelo menos 155 mil
vagas, sendo 50 mil, a juro ze-
ro. As inscrições são feitas em
http://sisfiesportal.mec.gov.br,
até o dia 22/7. Pode concorrer
quem fez uma das edições do
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), a partir de 2010,
com média igual ou superior a
450 pontos; e deve ter obtido
nota maior que zero na Reda-
ção. O resultado sai dia 27/7.

n Estudantes já podem confe-
rir o resultado da 2ª chamada
do Programa Universidade pa-
ra Todos (ProUni), no siteprou-
ni.mec.gov.br. A lista com os
candidatos pré-selecionados
nesta chamada para o 2° se-
mestre de 2018 foi divulgada
ontem. Esses estudantes têm
até o próximo dia 23/7 para
apresentar, nas instituições de
Ensino, documentos que com-
provem as informações presta-
das no momento da inscrição.

direto ao ponto

Fies oferece bolsas
para o 2° semestre

ProUni: 2ª chamada
já está disponível

Editora: Maria José Vasconcelos
Editora assistente: Vera Nunes ensino@correiodopovo.com.br

PRIVADOS DE LIBERDADE

Encceja: inscrições
vãoatéodia27/7


