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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

Projeto: Gestão Educacional  

Gestor do Programa: Fundação Parque Tecnológico Itaipu – FPTI- BR 

 

Parceria: Associação dos Municípios do Paraná - AMP 

Executora: JBM Consultoria e Assessoria  

 

 

TÍTULO CURSO: 

 

“PROJETO DE GESTÃO EDUCACIONAL” 

 

1. Objetivo:  

Auxiliar a melhoria da gestão educacional, oferecendo apoio técnico aos municípios 

do Estado do Paraná no processo de acompanhamento, execução e fiscalização do 

Plano de Ações Articuladas – PAR, auxiliar diretamente os municípios paranaenses, 

num total de 240 obras da educação que possuem restrições e inconformidades 

técnicas não resolvidas na s obras do PAR, dando ênfase àqueles que apresentam o 

PAR bloqueado, ministrar cursos. Através de aulas e palestras por metodologia 

híbrida, com a orientação para acompanhamento, controle social e análise das 

prestações de contas pelos CACS – Fundeb dos termos de compromisso firmados no 

âmbito do PAR.  
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2.Data: dias 09 e 10 de outubro 2018. 

3.Local: Curitiba – PR 

Alta Reggia Plaza Hotel - R. Dr. Faivre, 846 - Centro, Curitiba - PR 

4. Duração do treinamento: 15 horas 

5. Conteúdos programáticos:  

6. Programa: dia 09/10/2018 (terça-feira): 7 horas 

6.1. Contextualização: Plano de Ações Articuladas (PAR) – Modulo I 

 Das 9h às 10h30min  

  Público-Alvo: Secretários municipais de educação, equipe 

administrativa e pedagógica da educação, membros dos concelhos do 

FUNDEB e conselho da educação, engenheiros, arquitetos e demais 

servidores envolvidos com as obras do PAR e do FNDE. 

 267 Municípios do PR estão com o PAR bloqueado atualmente e impedidos 
de receber novos recursos do MEC/FNDE; assistência no desbloqueio do 
PAR; 

 Parte significativa do problema está relacionada ao monitoramento das 
obras da educação: restrições e inconformidades técnicas, suporte 
especializado na superação das restrições e inconformidade técnicas das 
obras; 

  Prestações de contas das obras finalizadas: exigências do órgão 
financiador para evitar a inadimplência dos municípios; 

 Necessidade de qualificar o monitoramento das obras, viabilizando a 
captação de novos recursos no âmbito do PAR; 

 Instrumento de atendimento: convênio x termo de compromisso, 
prorrogação de vigência de termos de compromisso; 

 

 Termo de adesão ao projeto, Programa Educação Continuada: AMP X 
FPTI – Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil. 
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6.2. Monitoramento de obras do Plano de Ações Articuladas (PAR): Modulo II 

 

 Das 10h30min às 17h30min. (com intervalo para o almoço) 
 

 Público-Alvo: Engenheiros, arquitetos e demais servidores envolvidos 

com as obras do PAR e do FNDE. 

        

 Motivos de bloqueio de PAR; 

 Características das obras da educação nos municípios financiadas pelo 

MEC/FNDE: projetos de infraestrutura física e suas particularidades; 

 Contextualização do SIMEC e do monitoramento de obras; 

 Diferença entre Fiscalização e Monitoramento; 

 Apresentação do módulo de monitoramento de no SIMEC: Obra 2.0 

 Licitação e contratação de obras: orientações gerais e planejamento 

 Cronograma de execução e vistorias: acompanhamento da obra pelo fiscal 

do município 

 Aba execução orçamentária 

 Obras paralisadas: criação de obra vinculada 

 Solicitações de desembolso: relacionadas aos repasses 

 Uso de saldo para execução de serviços complementares e troca de terreno 

 Restrições e inconformidades: principais características, riscos dos 

apontamentos e como resolver 

 Cumprimento do objeto: dicas para a prestação de contas: riscos envolvidos, 

devolução de saldo excedente; 

 Prestação de contas: compreendendo o fluxo nas ações de infraestrutura no 

âmbito do MEC/FNDE 

6.3. INSTRUTOR: 

Tiago Lippold Radünz 
Arquiteto e Urbanista, formado em 2001 pela Universidade Federal de Santa Maria e 
mestre em Conforto Ambiental pela Université de Nantes (França), com vasta experiência 
na gestão de programas governamentais e arquitetura escolar, tendo atuado como 
coordenador-geral de infraestrutura Educacional e Diretor do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento de Educação (FNDE) alia seus conhecimentos teóricos com a vivência 
prática da administração pública: 

 Proprietário da TR Arquitetura & Assessoria, em Brasília; 

 Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE, 2016, 
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 Professor do curso de arquitetura e urbanismo do Instituto de Ensino Superior 
Planalto, 2010 a 2016; 

 Coordenador-geral de infraestrutura Educacional do FNDE, 2008 a 2015; 

 Assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Educação. 2015/2016; 

 Consultor de infraestrutura pelo PNUD e Unesco no programa Fundescola, 2004 a 
2008. 

 

7.  Programa: dia 09/10/2018 (terça-feira)  

7.1. Base Nacional Comum Curricular – BNCC – MÓDULO III 

 Das 10h45min às 12h 

 Público-Alvo: Secretários municipais de educação, equipe 

administrativa e pedagógica da educação, membros dos conselhos do 

FUNDEB e conselho da educação. 

 Etapas Educação Infantil e Ensino Fundamental – O referencial 

Curricular. 

7.2. Palestrante:  

Celso Augusto Souza de Oliveira: é graduado em Agronomia e Bacharel em Processamento 

de Dados, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. É especialista em Gestão Pública 
Municipal pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná. É graduando em Pedagogia pela 
Universidade Estadual de Ponta Grossa e mestrando em Educação, na linha de Políticas 
Educacionais, pela Universidade Federal do Paraná. Presidente da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação UNDIME/PR (2015-2017). É membro do Conselho Estadual de 
Educação do Paraná. É Consultor do Ministério da Educação para o programa de inovação 
tecnológica Educação Conectada. 

8. Programa: dia 09/10/2018 (terça-feira) 

8.1. Gestão de Prestação de Contas dos Recursos da Educação – MODULO IV 

 Das 13h30min às 17h30min 

 Público-Alvo: Servidores que prestam contas da merenda escolar, do 

transporte escolar e do PDDE, Secretários municipais de educação, 

equipe administrativa, membros dos concelhos do FUNDEB, conselho 

da educação, conselho do CAE, ordenadores de despesas da 

educação, servidores da área financeira. 
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1ª Parte: Teoria 

 Programas do FNDE: PNAE, PDDE, PNATE, Termo de Cooperação, Mais 
Educação, EJA, Caminho da Escola, Convênios. 

 SIGPC – Sistema de Gestão de Prestação de Contas, Contas Online, 
conhecimento técnico, tópicos do SIGPC, passo-a-passo com a finalidade 
de transmitir “como fazer” os registros dos dados das prestações de contas 
com efetividade. Recebimento dos dados por meio de internet, economia de 
recursos matérias, diligências online, manutenção da situação da UEX por 
parte da EEC. Análise automatizada das prestações de contas com critérios 
parametrizados. 

 Restituição ao FNDE – GRU, atualização de débito. 

 SIGECON – Sistema de Gestão de Conselhos. 

 Conhecimento técnico de conceitos relacionados ao acompanhamento da 
prestação de contas por meio do SIGECON. 

 Conhecimento técnico do processo de acompanhamento da prestação de 
contas por meio do SIGECON. 

 Conhecimento técnico do processo de acompanhamento e emissão de 
parecer. 

 Conclusivo sobre a prestação de contas no SIGECON. 

 SIMEC – O Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do 
Ministério da Educação. Prestação de contas dos Termos de Compromisso. 

2ª Parte: Pratica: 

 Como fazer prestação de contas de cada programa e projeto do FNDE. 
Como evitar problemas na prestação de contas. 

 A possibilidade na prestação de contas, prestação de contas omissas ou na 
aprovação, quando a responsabilidade é da gestão anterior. 

 Suspensão de futuros repasses e medidas em desfavor dos responsáveis 
pela EEX, como regularizar o mais rápido possível. 
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8.2. Palestrante:  

Isabel Cristina Pereira Dantas de Almeida, atuou como Chefe da Divisão de 
Administração do FNDE, Técnica no Programa de Alimentação Escolar (PNAE), 
Capacitadora Nacional e Internacional do Projeto CECANE e PNAE e Prestação 
de contas, contribuiu na elaboração e regulamentação da Lei nº 11.947/2009 e 
suas resoluções, capacitou os atores envolvidos na compra da Agricultura Familiar 
do PNAE, Prestação de Contas e Programas do FNDE. Atualmente presta 
Assessoria e Capacitação nos Programas do FNDEe Prestação de contas do 
FNDE – SIGPC e SiGECON. 

9. Programa: dia 10/10/2018 (quarta-feira) 

9.1. Financiamento da Educação, Gestão, Transparência e Controle Social –  

MODULO V 

 Das 9h às 12h  

 Público-Alvo: Secretários municipais de educação, equipe 

administrativa, membros dos concelhos do FUNDEB, conselho da 

educação, coordenadores de despesas da educação, servidores da 

área financeira. 

 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB: Impostos e as 
transferências consideradas na composição do fundo; evolução histórica da 
receita do FUNDEB/PR; Impostos e transferências que não entram na 
composição do FUNDEB;  

 Fontes de financiamento da educação: fontes vinculadas; fontes próprias e 
transferências; 

 Entidades conveniadas com o Poder Público consideradas para a 
distribuição dos recursos do FUNDEB. (APAE); 

 Substitutivo a proposta de emenda a Constituição PEC Nº 15 de 2015 – 
propões a transformação do Fundeb a partir de 2021, em mecanismo 
permanente de financiamento para a educação pública brasileira. 

 Piso Salarial do Magistério para 2018: atualização do piso - 2018; Valor 
Aluno Ano (VAA), instituído pela Lei 11.738/08; Fundeb realizado 2017; 
evolução do índice de ajuste do piso nacional no período de 2009 a 2018; 
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 A projeção da folha de pagamento e sua relação com o plano de carreira e 
remuneração: vencimentos básicos, vantagens pecuniárias (gratificações e 
adicionais), relação do número de alunos por professor e a necessidade de 
professor na rede de ensino; 

 Custo Aluno Qualidade Inicial (QAQi), Custo Aluno Qualidade (QAQ), indica 
financiamento necessário para a Educação Básica Pública, parecer nº 
08/2010 do Conselho Estadual de Educação. O QAQ está contemplado na 
Meta 20 do PNE, Lei nº 13.005/2014. 

9.2.  Palestrante: 

Jacir Bombonato Machado, Consultor para assuntos de educação junto 

a Associação dos Municípios do Paraná – AMP, licenciado em 
Matemática pela Faculdade de Guarapuava, pós-graduado em 
Matemática Superior pela PUC de Minas Gerais e em Gestão da 
Educação pela PUC de Curitiba, Secretario de Educação de 
Chopinzinho/PR, de 1993 a 2000, Superintendente da Secretaria de 
Educação de Curitiba, de 2001 a 2005, Membro Titular do Conselho 
Estadual do FUNDEB, Membro titular do Conselho Estadual de 
Educação. 

10. Programa:  Dia 10/10/2018 (quarta-feira) – MODOLO VI 

 Das 13h30min ás 17h30min 

10.1. Gestão de Recursos Humanos na Educação:  

 Público-Alvo: Secretários municipais de educação, equipe 

administrativa, membros dos concelhos do FUNDEB, conselho da 

educação, coordenadores de despesas da educação, servidores da 

área financeira 

 Princípios Constitucionais e Administrativos da Administração Pública: 

 Atos Administrativos, 

 Responsabilidade do gestor público, 

 Gestão dos Recursos Humanos na Educação: 

 Lei do FUNDEB, 

 Lei do piso salarial profissional nacional, 
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 Plano Nacional de Educação, 

 Resoluções do Conselho Nacional de Educação, 

 Plano de careira dos profissionais do magistério: estrutura da carreira, 

progressões na carreira, remuneração. 

 Organização da Educação Municipal: 

 Sistema Municipal de Ensino, 

 Conselho Municipal de Educação, 

 Analise dos Principais Acórdãos do TCE/PR 

10.2. Palestrante: 

José Dorival Perez, Membro suplente do Conselho Estadual de Educação,  
Advogado com inscrição na OAB/PR nº 13.019, Secretário Municipal de 
Educação de Londrina nos anos de 1997 a 2000, Professor de Estrutura e 
Funcionamento do Ensino de 1º e 2º Graus na UEL de 1973 a 1994, Membro 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, do Conselho de Administração 
e do Conselho Universitário de 1974 a 1986. 
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11. Programação do evento: 

 

12. Inscrição: As inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico, 

através do preenchimento do link abaixo: 

https://goo.gl/forms/LVvHcWSaJyKAdyqW2 

 

13. Encerramento das inscrições: 05/10/2018 ou até o limite das inscriçoes. 

                                                   

 

https://goo.gl/forms/LVvHcWSaJyKAdyqW2
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