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RELATÓRIO ANALÍTICO DE AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO DO PROJETO BRA/015/002

A – Apresentação do Projeto

O projeto de cooperação internacional entre Inep e PNUD “Expansão da Capacidade
Institucional para o Estabelecimento de Indicadores das Atividades de Ensino no País”,
código BRA/15/002, tem como objetivo de desenvolvimento “consolidar o INEP como órgão de
excelência reconhecido nacional e internacionalmente pela produção de estudos, pesquisas,
avaliações e indicadores educacionais, na perspectiva da melhoria da qualidade da educação
preconizada no Plano Nacional de Educação (PNE)”.
A partir da análise de justificativa apresentada no Documento de Projeto (Prodoc) para a
estruturação do Projeto, há a expectativa que “ao final de 2018 o Inep tenha estabelecido
novos padrões de excelência nas avaliações, exames e estudos que realiza por meio do
aprimoramento dos instrumentos, da revisão do escopo teórico-metodológico e da
implantação de novas tecnologias; além da instituição de uma política inovadora de
disponibilização e disseminação dos resultados que permita o diálogo entre as bases de dados
e a fácil manipulação dos mesmos pelo público interno e externo, bem como sirva como
instrumento pedagógico para as práticas escolares contribuindo na melhoria do ensino”.
O Projeto foi planejado para duração de 48 meses com orçamento de R$ 21.785.100,00 (vinte
e um milhões, setecentos e oitenta e cinco mil e cem reais), correspondente a US$
6.678.448,80 (seis milhões, seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito
dólares e oitenta centavos), calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de ABRIL de 2015
(BRL 1,00=USD 3,262). O Projeto foi iniciado em 07/08/2015 e será finalizado em 07/08/2019.
A estrutura lógica do Projeto baseia-se no princípio de que serão elaborados ou desenvolvidos
Produtos ao final da vigência do Prodoc e, para isso, é necessária a realização de atividades e
subatividades por consultorias especializadas, onde tais consultorias podem ser feitas por
Pessoas Físicas ou Jurídicas. Nesse contexto, optou-se pela estruturação dos Produtos de
Projeto com base na estrutura organizacional do Inep, desta forma há quatro Produtos, um em
cada Diretoria do Instituto participante do Projeto, e um Produto no Gabinete da Presidência,
que é de apoio à gestão do Prodoc. Cabe ressaltar que essa estrutura pode às vezes gerar malentendido entre os produtos gerados pelas consultorias e os Produtos de Projeto, portanto, é
necessário estar atento a essa diferenciação, já que é usada a mesma palavra para designar
duas coisas diferentes no Prodoc.
Os Produtos de Projeto, com as respectivas diretorias responsáveis identificadas, são:
PRODUTO 1 (Diretoria de Estudos Educacionais – Dired): Aprimoramento de metodologia,
processos e instrumentos voltados à formulação, avaliação e monitoramento de projetos,
programas e políticas públicas educacionais.
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PRODUTO 2 (Diretoria de Avaliação da Educação Básica - Daeb): Aprimoramento de
parâmetros, critérios e mecanismos voltados aos exames e avaliações da educação básica e
estudos afins.
PRODUTO 3 (Diretoria de Avaliação da Educação Superior – Daes): Aprimoramento
dos
processos, instrumentos e desenvolvimento de novos indicadores de avaliação da educação
superior.
PRODUTO 4 (Diretoria de Gestão e Planejamento - DGP): Proposição de novas estratégias de
crescimento e qualificação organizacional e operacional do Inep.
PRODUTO 5 (Gabinete da Presidência): Expansão dos instrumentos e estratégias de gestão do
Inep.
Ao analisar essa estrutura, percebe-se que o Prodoc foi construído de maneira que os Produtos
de Projeto funcionem na prática como Subprojetos, pois eles estão sob a coordenação de
quatro diretorias diferentes e do Gabinete da Presidência. Ao analisar a materialidade desses
Produtos, observa-se que os produtos 1, 2 e 3 usam o substantivo “aprimoramento”, derivado
do verbo “aprimorar”, que tornam os Produtos com menor materialidade. O produto 4, que é
definido como uma “proposição de novas estratégias”, apresenta maior materialidade, o que o
torna mais concreto em termos de aferição ao final do Prodoc.
Outro aspecto importante a ser destacado é a definição das metas semestrais do Prodoc. As
metas têm, principalmente, como unidades de medida: “estudo”; “metodologia”;
“instrumento”; e “ferramenta”. Deve-se ter atenção nas análises sobre a execução do Projeto
que um estudo, uma metodologia, um instrumento ou uma ferramenta podem ser produzidos
por várias consultorias que, no seu conjunto, constituiriam uma unidade de medida para
determinada meta. Por outro lado, uma só consultoria pode produzir vários estudos,
metodologias, instrumentos ou ferramentas. São detalhes importantes a serem esclarecidos e
considerados na análise dos dados do Projeto.
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Para o gerenciamento do Projeto, segundo seu Documento, tem-se o seguinte arranjo:

Um componente importante para o gerenciamento do Prodoc é a sua avaliação. Há um
capítulo no Documento que trata do tema (6. Monitoramento e Avaliação) e, entre outras
ações, é registrada a possibilidade de uma avaliação na metade da vigência do Prodoc,
denominada Avaliação de Meio Termo. Considerando o estágio de baixo desenvolvimento do
Projeto durante a reunião tripartite, em maio de 2017, foi entendido por parte do Comitê de
Acompanhamento do Projeto que seria importante a realização dessa avaliação intermediária.

B – Metodologia
Para realização do estudo avaliativo do Prodoc, foi elaborada uma matriz de avaliação com as
perguntas avaliativas acompanhadas das seguintes informações: Critérios de Avaliação, Bases
de Julgamento, Necessidade de Informações, Fonte de Informações e Método de Coleta de
Informações. A Matriz está apresentada na próxima Seção e sua elaboração foi baseada numa
análise de conteúdo do Documento de Projeto, o que proporcionou maior agilidade na
construção da Matriz se comparada, por exemplo, ao método de realização de oficinas de
trabalho com todas as partes envolvidas com ou interessadas no Prodoc.
Para responder a tais perguntas, foi feita uma análise de dados secundários obtidas dos
sistemas de informações gerenciais do Projeto sobre execução financeira, número de
consultorias contratadas, metas semestrais, tempo para elaboração de Termos de Referência e
6

para seleção de consultorias. Essa etapa foi chamada de análise quantitativa da Avaliação.
Outra etapa, chamada de análise qualitativa, foi desenvolvida com a aplicação de
questionários e realização de entrevistas semiestruturadas para profissionais que atuam na
gestão do Projeto, como: coordenador-executivo e coordenadores de Projeto, servidores que
desempenham funções relacionadas ao Prodoc nas diretorias e colaboradores da UGP. Além
disso, na parte qualitativa, foi realizada uma análise documental em: informações no Portal do
INEP; Documento de Projeto do BRA/15/002; e relatórios de gestão e similares.
Na 1ª parte da coleta de dados da parte qualitativa, foram enviados questionários para as
cinco áreas executoras do Projeto, quatro diretorias e o Gabinete da Presidência, sendo um
questionário para o (s) Coordenador(es) e outro para a equipe técnica de suporte ao Projeto,
sem limite de respondentes para tal equipe. Além disso, foram enviados também
questionários para o Coordenador-Executivo e o responsável pela UGP. As respostas desses
questionários foram usadas não só para análise qualitativa, mas também como subsídio para
elaboração do roteiro de entrevistas com as equipes executoras. A 2ª. parte da produção de
dados foi a realização de entrevistas coletivas por área executora de Projeto.
O questionário foi elaborado quase que totalmente a partir do conteúdo do Prodoc contido:
na sua justificativa, na definição de beneficiários, na estratégia de implementação, incluindo
produtos e metas, e nos riscos envolvidos para o alcance dos resultados. No anexo I, constam
o questionário integrado com todas as perguntas, com a indicação dos respondentes em cada
questão, e os roteiros de entrevista estão contidos no anexo II.
Cada categoria de informante, respondeu a um questionário diferente, desta forma, foram
produzidos doze questionários, cujos respondentes foram:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Coordenadores do Produto de Projeto 1.
Equipe de Apoio do Produto de Projeto 1.
Coordenadores do Produto de Projeto 2.
Equipe de Apoio do Produto de Projeto 2.
Coordenadores do Produto de Projeto 3.
Equipe de Apoio do Produto de Projeto 3.
Coordenadores do Produto de Projeto 4.
Equipe de Apoio do Produto de Projeto 4.
Coordenadores do Produto de Projeto 5.
Equipe de Apoio do Produto de Projeto 5.
Responsável pela UGP.
Coordenador-Executivo do Prodoc.

Na etapa das entrevistas, essas ocorreram por Produto de Projeto, ou seja, foram cinco
entrevistas coletivas com coordenadores e equipes de apoio do mesmo Produto juntos, e uma
entrevista com a equipe de apoio ao Prodoc na UGP.
No estudo avaliativo, o período de referência utilizado foi do início do Projeto até 30/06/2017.
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C – Matriz de Avaliação (Perguntas avaliativas)
Questões de
Avaliação
Principais

Questões de
Avaliação
Secundárias

Projeto adequado
às necessidades
dos beneficiários
diretos e indiretos
do Projeto?

- Foi realizado
diagnóstico
preliminar das
necessidades dos
beneficiários?

Efetividade

Critérios
de
Avaliação

- Seleção dos
beneficiários foi
adequada para
levantamento de
necessidades?

Eficácia

Os resultados
esperados nos
produtos estão
sendo alcançados
pelo Projeto no
período de
2015/2017 ?
Produto 1 – Dired1
Produto 2 – Daeb2
Produto 3 - Daes3
Produto 4 – DGP4
Produto 5 Gabinete5

O
desenvolvimento
parcial de
utilização de
consultorias nos
5 Produtos de
Projeto está
sendo suficiente
para o alcance
dos propósitos do
Prodoc?

Bases de
Julgamento
- Verificar a
existência de
linha de base
antes da
execução do
Projeto.
- Identificar
compromissos
do Inep
assumidos em
seu
planejamento
que estão
relacionados ao
Prodoc.
- Avaliação do
grau de
obtenção dos
resultados do
Projeto.
Correspondência
entre o
executado
mediante
contratação de
consultorias e as
metas definidas.

Necessidade
de
Informações
- Resultados dos
estudos
preliminares de
linha de base.
- Percepção dos
diferentes atores
do Projeto.
- Planejamento
do Inep.

- Identificação e
avaliação dos
produtos e
resultados
alcançados das
Matrizes de
Desenvolvimento
do Projeto (MDP)
obtidas no
Prodoc.

- Indicadores
elaborados para
as metas e as
atividades
dentro do
Projeto.

Fonte de
Informações
- PRODOC.
- Servidores e
gestores do
Gabinete da
Presidência e
das diretorias do
Inep envolvidas
no PRODOC.
- Documentos de
planejamento
do Inep.

- MDPs do
Projeto.
- Relatórios de
Progresso.
- Informes de
Consultores.
- Entrevistas com
coordenadores do
projeto.
- TRs e pareceres
de aprovação de
produtos.
- Informes da
UGP.

Método de
Coleta de
Informações
- Análise
documental de
material relativo
ao Prodoc.
- Entrevistas.
- Análise
documental de
planejamento
do Inep.

- Análise de
Relatórios de
Progresso.
- Análise de
material
produzido nas
reuniões
tripartites.
- Entrevista com
coordenadores
do Projeto e da
UGP.
- Análise
documental
(TRs e
Pareceres).

1

Aprimoramento de metodologia, processos e instrumentos voltados à formulação, avaliação e monitoramento de projetos, programas e políticas
públicas educacionais.

2

Aprimoramento dos parâmetros, critérios e mecanismos voltados aos exames e avaliações da educação básica e estudos afins.

3

Aprimoramento dos processos, instrumentos, e desenvolvimento de novos indicadores de avaliação da educação superior.

4

Proposição de novas estratégias de crescimento e qualificação organizacional e operacional do INEP.

5

Expansão dos instrumentos e estratégias de gestão do INEP.
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Critérios
de
Avaliação

Questões de
Avaliação
Principais

Eficácia

As metas estão
sendo ou foram
alcançadas?

Questões de
Avaliação
Secundárias

Bases de
Julgamento

- Quais os fatores
(pressupostos)
que contribuíram
positivamente ou
dificultaram a
eficácia do
Projeto?

- Identificação
de dificuldades e
facilidades na
execução do
projeto
(externos e
internos).

- Os produtos de
consultoria foram
geradores de
reconhecimento
pelos
responsáveis
pelos serviços,
produtos ou
processos em
suas respectivas
áreas?

- Indicadores do
PRODOC e
Matriz Lógica,
Matriz de
Resultados do
Projeto.

Necessidade
de
Informações

Fonte de
Informações

-Mudanças nas
condições de
exequibilidade do
Projeto.

- Decretos e
Portarias.

- Análise
documental.

- Prodoc.

- Entrevistas.

- Mudanças
administrativas e
técnicas na
Instituição.

- Relatório de
Progresso.

- Mudanças na
composição das
equipes de
trabalho.

- Coordenadores
do Projeto e da
UGP.
- Documentos
produzidos pelos
Consultores.

- Metas,
atividades e
subatividades
propostas no
PRODOC.

- Elaboração de
planejamento
estratégico no
Inep durante a
execução do
Projeto.

- Comparação
antes e depois
no contexto de
mudanças de
gestão.

- Lista dos
Diretores,
coordenadores
-gerais,
coordenadores
e
interlocutores
no período de
2015 a 2017.

- Atos
administrativos
e nomeações.

- Períodos de
Gestão
(tempo) de
diretores,
coordenadores
-gerais e chefia
de gabinete.

- Coordenadores
do Projeto e da
UGP.

- Estes produtos
de consultoria
foram validados e
utilizados pelas
áreas?

Método de
Coleta de
Informações

- Gestores das
áreas
responsáveis por
produtos do
Projeto.

Desempenho Institucional

- Estes produtos
de consultoria
foram
disseminados
pelo INEP
internamente ou
externamente?
As mudanças de
gestão de 2015 a
2017 contribuíram
positivamente ou
negativamente
para obtenção
dos produtos e
alcance das
metas?

As frequentes
mudanças nas
diretorias do
MEC, INEP e
gestores do
Projeto afetaram
negativamente o
desempenho do
projeto e a
obtenção dos
produtos?

- Planejamento
Estratégico,
Tático ou
Operacional do
Inep.

- Análise
Documental.
- Entrevista com
gestores e
servidores
envolvidos na
gestão do
Projeto.

- Mudanças em
produtos,
processos e
serviços do
Inep com a
mudança de
gestão.
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Critérios
de
Avaliação

Questões de
Avaliação
Principais

Eficiência

Os produtos e
metas foram
alcançados
conforme
planejado?

Questões de
Avaliação
Secundárias
- Os produtos de
consultorias
foram alcançados
de modo
adequado ao
planejamento
original ( tempo,
oportunidade e
custos)?

- Comparação
entre
Alcançado x
Planejado.

- Quais os
motivos/fatores
que ajudaram ou
dificultaram a
obtenção dos
produtos e a
realização de
atividades?

As atividades
originais foram
suficientes para
assegurar
obtenção dos
produtos e metas
do Projeto?

- As atividades
originalmente
propostas foram
suficientes para a
elaboração dos
produtos de
consultorias?
- As atividades
tiveram que ser
modificadas em
relação à
proposta do
PRODOC original?

Eficiência

Bases de
Julgamento

- A qualidade dos
produtos foi
classificada como,
no mínimo,
satisfatória?
- Os custos das
consultorias
foram
compatíveis com
o planejado?

Necessidade
de
Informações
- Informações
sobre as
consultorias
contratadas:
contratos,
pareceres de
aprovação de
produtos, etc.

- PRODOC .

- Cronograma de
entrega de
produtos e
atividade
(custo,
oportunidade,
adequação).

- Memórias de
Reuniões
Tripartites.

- Percepção das
partes
envolvidas.
- Recursos
financeiros e
humanos
estimados e
efetivamente
executados para
alcançar
produtos,
atividades e
metas.
- Pareceres
técnicos e de
auditoria no
Projeto.
- Indicadores do
PRODOC e da
Matriz lógica.

Fonte de
Informações

- Cronograma de
realização das
atividades.
- Cronograma de
realização de
apoio aos
consultores de
longo prazo e
curto prazo
(tempo, custo,
adequação).
- Opinião das
partes
envolvidas para
obtenção dos
Produtos e
Resultados.

- Contratos e
pareceres
técnicos.
- Relatórios de
progresso.

Método de
Coleta de
Informações
- Análise
Documental.
- Entrevistas e
coleta de dados
por meio de
questionários.

- Diretorias e
Coordenações
do Projeto no
INEP.
-UGP.

- Relatórios de
progresso.

- Análise
Documental.

- Pareceres de
aprovação dos
produtos.

- Entrevistas e
aplicação de
questionários.

- Coordenações
do Projeto no
INEP.
- Coordenação da
UGP.
- Coordenação
Executiva do
Projeto.
- PRODOC.

- Arranjos
institucionais e
técnicos para a
implementação
do Projeto.

- A quantidade de
consultorias
contratadas foi
adequada ao
alcance das
metas propostas?
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Critérios
de
Avaliação

Questões de
Avaliação
Principais

Questões de
Avaliação
Secundárias

Efetividade

INEP foi
fortalecido por
meio da
realização de
avaliações,
estudos e
pesquisas
educacionais, com
maior eficiência,
eficácia e
efetividade de
suas ações?

Já podem ser
identificados os
efeitos das
produções do
Projeto nas
atividades,
produtos ou
serviços do Inep?

Bases de
Julgamento
- Mudanças e
reformulações
em avaliações,
estudos e
pesquisas
educacionais.
- Publicações
produzidas
pelas equipes
das diretorias
do Inep.

Necessidade
de
Informações
Situação de
avaliações,
estudos e
pesquisas
educacionais
antes do início do
Projeto e depois
(após 2 anos de
execução).

Fonte de
Informações
- Relatórios de
progresso.
- Coordenações
do Projeto no
INEP.

Método de
Coleta de
Informações
- Entrevista e
aplicação de
questionários.
- Análise
Documental.

- Coordenação da
UGP.
- Coordenação
Executiva do
Projeto.

Sustentabilidade

- Documentos de
Planejamento
Formal do INEP.
Estariam
adequadas as
condições:
administrativas,
financeiras, legais
e recursos
humanos para dar
continuidade ao
Projeto,
permitindo o
alcance dos
produtos,
atividades e
metas?

- Recursos
orçamentários
estão garantidos?
- Equipe técnica
nas áreas
envolvidas está
garantida para
continuidade nas
atividades do
Projeto?

- Rubricas na
LOA.
- Previsões
orçamentárias.

- Recursos
orçamentários
para o Projeto.
- Informações da
composição e
qualificação das
equipes nas
áreas
envolvidas com
o Projeto.

- Coordenadores
do Projeto.
- Gestores da área
financeiroorçamentária.

- Entrevistas
Coordenadores
de Projeto e
Gestores da
área financeiroorçamentária.

- LOA, LDO e PPA.
- Análise
Documental.

- Recursos
técnicos e
equipamentos
estão
assegurados até o
fim do Projeto em
2019?
- Há previsão de
aumento do
orçamento para
continuidade do
Projeto?
- Como se
asseguram
efetivamente os
recursos
orçamentários?
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Efetividade

Critérios
de
Avaliação

Questões de
Avaliação
Principais
Quais as
contribuições
mais significativas
do projeto no
órgão executor
em termos de
fortalecimento da
instituição?

- Que produtos
do Inep foram
mudados com
contribuição do
Projeto?

Bases de
Julgamento
Mudanças nos
processos,
produtos ou
serviços do Inep.

Necessidade
de
Informações
- Situação antes.
- Situação
posterior.
- Percepção dos
atores.

- Que processos
do Inep foram
mudados com
contribuição do
Projeto?

Fonte de
Informações
- Documentos de
planejamento do
Inep.

Método de
Coleta de
Informações
- Análise
Documental.
- Entrevista.

- Relatórios de
Progresso.
- Coordenadores
do Projeto e
gestores
superiores do
Inep.

- Que serviços do
Inep foram
mudados com
contribuição do
Projeto?

Que ações
concretas o INEP
deverá realizar
nos próximos
anos para
assegurar a
sustentabilidade
das ações
iniciadas pelo
Projeto?

Sustentabilidade

Questões de
Avaliação
Secundárias

- Apoio da alta
gestão?
- Criação de
normativos?
- Aumento da
estrutura
organizacional?

Percepção de
gestores
superiores do
Inep e de
coordenadores
do Projeto.

Insumos
necessários
para a
execução do
Projeto.

- Coordenação do
Projeto.
- Gestores
Superiores.

- Entrevista.
- Análise
Documental.

- UGP.
- PPA, LDO e LOA.

- Maior
coordenação
 Intra-áreas
responsáveis
por Produtos?
 Inter-áreas
responsáveis
por Produtos?
- Maior aporte de
recursos
financeiros?
- Pessoal técnico
mais qualificado
e em maior
número para o
Projeto?
- Aumento de
recursos para
manutenção de
infraestrutura
física e serviços?
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Questões de
Avaliação
Principais

Questões de
Avaliação
Secundárias

Bases de
Julgamento

Necessidade
de
Informações

O projeto
contribuiu para
revisão ou
atualização de
conceitos na
avaliação
educacional?

Situação
conceitual antes
e depois do
Projeto.

Conceitos
utlizados em
seus produtos
ou serviços.

- Gestores das
áreas
responsáveis no
Inep pela
avaliação
educacional.

- Entrevista.

O Inep está
disponibilizando
informações
produzidas pelo
Instituto de maneira
mais eficaz?

Situação da
disseminação de
informações
produzidas pelo
Inep antes e
depois do Projeto.

Portfolio de
ferramentas e
veículos de
disseminação de
informações.

- Ferramentas e
veículos de
disseminação de
informações.

- Entrevista.

- Documentos
técnicos com
informações sobre
política e meios
para
disseminação de
informações.

- Análise de
ferramentas e
veículos de
disseminação de
informações.

Efetividade

Efetividade

Critérios
de
Avaliação

Fonte de
Informações

Método de
Coleta de
Informações

- Análise
Documental.

- Análise
Documental.

Efetividade

Efetividade

- Gestores das
áreas
responsáveis no
Inep pela
avaliação
educacional.
As informações
disponibilizadas
pelo Inep estão
favorecendo mais
o uso pedagógico
dessas
informações?

Julgamento das
equipes da Área
em uso de
avaliações
educacionais em
larga escala no
sistema
educacional.

Percepção de
gestores e
pesquisadores
do Inep.

Gestores e
pesquisadores
do Inep.

Entrevista.

Os canais de
disseminação das
informações
produzidas pelo
Inep têm atendido
melhor as
especificidades de
diferentes
usuários visando à
melhoria
qualitativa (maior
compreensão ou
maior
apropriação) no
atendimento aos
usuários dessas
informações?

Julgamento das
equipes da Área
em uso de
avaliações
educacionais em
larga escala no
sistema
educacional.

Percepção de
gestores e
pesquisadores
do Inep.

Gestores e
pesquisadores
do Inep.

Entrevista.
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Aderência

Aderência

Aderência

Aderência

Aderência

Aderência

Critérios
de
Avaliação

Questões de
Avaliação
Principais

Questões de
Avaliação
Secundárias

Bases de
Julgamento

Necessidade
de
Informações

Fonte de
Informações

Método de
Coleta de
Informações

Os processos
relacionados à
aplicação dos
Exames do Inep
foram
aperfeiçoados?

Julgamento das
equipes da Área
de Aplicação.

Percepção de
gestores e
pesquisadores
do Inep.

Gestores e
pesquisadores
do Inep.

Entrevista.

Matrizes de
referência dos
Exames da
educação básica
foram alteradas?

Julgamento das
equipes da Área
em uso de
avaliações
educacionais em
larga escala no
sistema
educacional.

Percepção de
gestores e
pesquisadores
do Inep.

Gestores e
pesquisadores
do Inep.

Entrevista.

Aumentaram os
conhecimentos
sobre
metodologias de
avaliação de
aprendizagem e
construção de
testes
educacionais da
educação básica?

Julgamento das
equipes da Área
em uso de
avaliações
educacionais em
larga escala no
sistema
educacional.

Percepção de
gestores e
pesquisadores
do Inep.

Gestores e
pesquisadores
do Inep.

Entrevista.

Foram aprendidas
tecnologias
inovadoras na
elaboração de
testes
padronizados da
educação básica?

Julgamento das
equipes da Área
em uso de
avaliações
educacionais em
larga escala no
sistema
educacional.

Percepção de
gestores e
pesquisadores
do Inep.

Gestores e
pesquisadores
do Inep.

Entrevista.

Foram aprendidos
novos
conhecimentos
sobre aplicação
dos testes
produzidos pelo
Inep?

Situação dos
conhecimentos
antes e depois
do Projeto.

Conhecimentos
utlizados na
aplicação dos
Exames.

- Documentos de
gestão sobre
aplicação dos
Exames do Inep.

- Entrevista.

Foram aprendidos
novos
conhecimentos
sobre segurança
da aplicação dos
testes produzidos
pelo Inep?

Situação dos
conhecimentos
antes e depois
do Projeto.

- Análise
Documental.

- Gestores das
áreas
responsáveis no
Inep pela
realização dos
Exames.
Medidas de
segurança na
aplicação dos
Exames.

- Documentos de
gestão sobre
segurança na
aplicação dos
Exames do Inep.

- Entrevista.
- Análise
Documental.

- Gestores das
áreas
responsáveis no
Inep pela
realização dos
Exames.
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Aderência

Aderência

Aderência

Aderência

Efetividade

Critérios
de
Avaliação

Questões de
Avaliação
Principais

Questões de
Avaliação
Secundárias

Bases de
Julgamento

Necessidade
de
Informações

Fonte de
Informações

Método de
Coleta de
Informações

As bases de dados
produzidas e
disseminadas pelo
Inep estão de
mais fácil
manipulação pelo
usuário interno ou
externo?

Situação das
bases antes e
depois do
Projeto.

Ferramentas e
Instrumentos
de
disseminação
de bases e
dados do Inep.

- Portal do Inep.

- Entrevista.

- Colaboradores,
gestores e
pesquisadores
internos e
externos oo
Inep.

- Análise
Documental.

Novos indicadores
educacionais para
educação superior
foram
desenvolvidos?

Julgamento das
equipes da Área
de indicadores
educacionais em
larga escala no
sistema
educacional
superior.

Percepção de
gestores e
pesquisadores
do Inep.

Gestores e
pesquisadores
do Inep.

Entrevista.

Foram
desenvolvidos
metodologias ou
instrumentos para
subsidiar a
avaliação ou o
monitoramento
de projetos,
programas e
políticas públicas
educacionais?

Julgamento de
pesquisadores e
gestores da
Área.

Percepção de
gestores e
pesquisadores
do Inep.

Gestores e
pesquisadores
da Área.

Entrevista.

Houve mudanças
de parâmetros,
critérios e
mecanismos
relacionados aos
exames e
avaliações da
educação básica?

Julgamento de
pesquisadores e
gestores da
Área.

Percepção de
gestores e
pesquisadores
do Inep.

Gestores e
pesquisadores
da Área.

Entrevista.

Houve mudanças
em processos ou
instrumentos
voltados à
avaliação da
educação
superior?

Julgamento de
pesquisadores e
gestores da
Área.

Percepção de
gestores e
pesquisadores
do Inep.

Gestores e
pesquisadores
da Área.

Entrevista.
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Eficiência

Eficácia do
Gasto

Aderência

Aderência

Critérios
de
Avaliação

Questões de
Avaliação
Principais

Questões de
Avaliação
Secundárias

Bases de
Julgamento

Necessidade
de
Informações

Novos indicadores
de avaliação da
educação superior
foram
desenvolvidos?

Julgamento de
pesquisadores e
gestores da
Área.

Percepção de
gestores e
pesquisadores
do Inep.

Gestores e
pesquisadores
da Área.

Entrevista.

Foram planejadas
estratégias de
crescimento e
qualificação
organizacional e
operacional do
Inep voltadas à
logística e
segurança de
aplicação dos seus
exames e suas
avaliações?

Julgamento de
pesquisadores e
gestores da
Área.

Percepção de
gestores e
pesquisadores
do Inep.

Gestores e
pesquisadores
da Área.

Entrevista.

Recursos
orçamentários
previstos foram
executados?

Comparação
entre o
orçamento
previsto e a
execução
efetiva.

Previsão e
execução
orçamentária.

A quantidade de
consultorias
previstas foi
contratada?

Comparação
entre o previsto
e a execução
efetiva.

Previsão e
execução de
contratações
de consultoria.

Fonte de
Informações

- Relatórios de
progresso.

Método de
Coleta de
Informações

Análise
documental.

- Relatórios de
execução
orçamentária.
- Relatórios de
progresso.

- Análise
documental.

- Contratos de
consultoria.

- Entrevista.

- Coordenadores
do Projeto.

Eficiência

- UGP.
As metas
semestrais
previstas foram
alcançadas?

Comparação
entre o previsto
e a execução
efetiva.

Previsão e
execução de
contratações
de consultoria.

- Relatórios de
progresso.

- Análise
documental.

- Contratos de
consultoria.

- Entrevista.

- Coordenadores
do Projeto.

Sustentabilidade

- UGP.
Há uma área
específica da
Diretoria
responsável pela
gestão do
Projeto?

Estrutura na
Diretoria para
gestão do
Projeto.

Equipe técnica e
administrativa
dentro do
Projeto.

Coordenador do
Projeto.

Entrevista.
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Alocação de
Recursos

Alocação de
Recursos

Eficiência

Eficiência

Desempenho
Institucional

Sustentabilidade

Critérios
de
Avaliação

Questões de
Avaliação
Principais

Questões de
Avaliação
Secundárias

Bases de
Julgamento

Necessidade
de
Informações

Fonte de
Informações

Método de
Coleta de
Informações

Como foi
elaborado o
Projeto na sua
Diretoria?

Nível de
participação de
servidores na
elaboração do
Projeto.

Processo de
elaboração do
Projeto.

Coordenadores
do Projeto e
gestores das
diretorias.

Entrevista.

Qual a estratégia
de envolvimento
dos servidores no
processo de
contratação de
consultores?

Nível de
atividade de
trabalho dos
servidores com
a execução do
Projeto.

Processo de
execução do
Projeto nas
diretorias.

Coordenadores
do Projeto e
gestores das
diretorias.

Entrevista.

Tempo médio
para elaborar um
TR?

Agilidade para
concretização de
consultorias.

Tempo de
elaboração dos
TRs.

Relatórios
Gerenciais do
Prodoc.

Análise de Dados
Secundários.

Tempo médio
para realizar uma
seleção pelas
comissões?

Agilidade para
concretização de
consultorias.

Tempo para
seleção de
consultorias.

Relatórios
Gerenciais do
Prodoc.

Análise de Dados
Secundários.

Qual a justificativa
para não
contratação de
PJ?

Soluções
alternativas para
maior execução
do Projeto.

Justificativa
para a não
utilização de PJ.

Coordenadores
do Projeto.

Entrevista.

Qual a justificativa
para não
utilização de
agência
implementadora –
AI (Carta de
Acordo)?

Soluções
alternativas para
maior execução
do Projeto.

Justificativa
para a não
utilização de AI
(Carta de
Acordo).

Coordenadores
do Projeto.

Entrevista.
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D – Análise de Dados
Nesta Seção será feita a análise dos dados coletados com base no desenho do estudo
avaliativo. Serão relatadas as informações mais relevantes para avaliação do Projeto,
especificamente aquelas úteis para os “Achados” da avaliação, que serão apresentados na
próxima Seção.

D.1 - Análise Quantitativa do Projeto
1) Introdução
A partir da matriz de avaliação elaborada para a avaliação de meio termo do projeto
BRA/015/002 foram definidas as seguintes perguntas avaliativas:
1º.) Recursos orçamentários previstos no Projeto foram executados?
2º.) A quantidade de consultorias previstas foi contratada? As metas semestrais ou anuais
previstas foram alcançadas? Qual o tempo médio para elaborar um Termo de Referência para
contratação de consultorias? Qual o tempo médio para realizar uma seleção de consultoria
pelas comissões de seleção?
A partir de dados secundários produzidos na Unidade de Gerenciamento de Projetos – UGP do
Gabinete da Presidência, foi realizado um conjunto de análises para responder a essas
perguntas.
No Documento de Projeto, são apresentadas informações importantes para sua análise
quantitativa: previsão orçamentária discriminada por produto de Projeto, metas semestrais e
previsão de consultorias para alcance dessas metas. Além disso, o sistema de informações
usado pela UGP para a realização dos processos seletivos permite calcular a duração de
diversas etapas para a contratação de consultores. Assim, a partir das informações fornecidas
pela UGP, foi possível realizar as análises necessárias para a essa parte da avaliação de meio
termo.
Inicialmente serão feitas algumas definições para facilitar a compreensão das análises desta
Subseção.
A expressão “Execução em relação às consultorias contratadas” significa a execução em
relação ao orçamento, ao cumprimento de metas definidas ou à contratação de consultorias,
num determinado ano, com base em contratos firmados naquele ano, tendo como referência
a duração e o valor total dos contratos, mesmo que essas consultorias não tenham sido
finalizadas até o final do ano considerado. Cabe destacar que as consultorias podem não ser
concluídas devido à rescisão contratual ou à rejeição de produtos de consultoria. Logo, essa
variável mede um esforço de execução do Projeto, mas que pode não ser concretizado
completamente, já que a não realização completa de contratos de consultoria reduzirá a
execução orçamentária e a quantidade de consultorias contratadas, pois uma consultoria só é
contabilizada, em termos de execução do Projeto, com o cumprimento integral do contrato.
Além disso, a não conclusão de consultorias podem levar ao não alcance de metas do Projeto.
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A expressão “Execução em relação aos valores pagos às consultorias contratadas” significa a
execução em relação ao orçamento, ao cumprimento de metas ou à contratação de
consultorias, num determinado ano, com base em produtos efetivamente pagos e,
consequentemente, aprovados, nos contratos firmados no ano em análise. Tem que se
considerar o fato de que contratos de consultoria podem ter parte de sua execução no ano
seguinte ao início da vigência do contrato e, eventualmente, podem não ter a consultoria
integralmente realizada. Contudo, o mais usual é a integralização da consultoria contratada
nos projetos de cooperação com o Inep.
Na análise financeiro-orçamentária deste relatório, não se trabalhou com saldos financeiros de
recursos repassados ao PNUD num ano e que foram transferidos para o ano seguinte. Para
esta avaliação foi considerado que, quando ocorreram contratos iniciados em um ano e
finalizados no ano seguinte, os recursos financeiros vinculados ao valor total do contrato
firmado naquele ano continuam vinculados a esse contrato em relação a pagamentos no ano
seguinte. Isso significa que os contratos firmados em um dado ano são vinculados ao
orçamento programado para aquele ano, mesmo que ainda sejam necessários pagamentos no
ano seguinte ao ano do contrato.
A análise será feita por produto de Projeto, sendo que há quatro produtos sob coordenação de
diretorias (Daeb, Daes, DGP e Dired) e um produto no Gabinete da Presidência. Num capítulo
específico, será feita uma análise integrada de todos os cinco produtos do Prodoc. Em outro
capítulo, será feita a análise de tempo para elaboração de Termos de Referência e para
seleção de consultorias.
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2) Avaliação do Projeto por Produto
Produto 1: Aprimoramento de metodologia, processos e instrumentos voltados à
formulação, avaliação e monitoramento de projetos, programas e políticas públicas.
Coordenação: Dired.
Quadro 1
Ano
Item a analisar
Recursos Orçamentários (Apenas os
relacionados à pagamento de
consultorias diretamente)
- Valores em US$ META1 - Metodologias, instrumentos ou
sistemas de medidas ou de indicadores
concebidos e implantados
Quantidade de consultorias (Meta1)
META2 - Estudos voltados para o aferimento
do cumprimento de metas de políticas
educacionais realizados.
Quantidade de consultorias (Meta 2)
META3 - Estudos voltados ao acesso e
utilização da informação referente a resultados
da política educacional realizados
Quantidade de consultorias (Meta 3)

2015

2016

Execução em relação aos
Execução em relação aos
Execução em relação às
Execução em relação às
Previsto no Prodoc
valores pagos às consultorias Previsto no Prodoc
valores pagos às consultorias
consultorias contratadas
consultorias contratadas
contratadas
contratadas
0,00

0,00

0,00

566.523,61

73.741,86

35.946,85

0

0

0

2

3

0

0

0

0

6

3

2

0

0

0

3

0

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

1

0

Total de Metas

0

0

0

7

3

0

Total de Consultorias

0

0

0

30

4

2

No quadro 1, observamos que não havia metas para 2015 para o produto 1 e, assim, o projeto
não foi executado naquele ano. Em 2016 havia uma meta de 7 (sete) metodologias,
instrumentos, sistemas ou estudos, com uma previsão de 30 (trinta) consultorias de pessoas
físicas a serem contratadas.
O produto sob a coordenação da Dired está relacionado às competências e atribuições da
Coordenação-Geral de Instrumentos e Medidas Educacionais - CGIME, coordenação
responsável na Dired pela produção de estudos educacionais propriamente ditos, não tendo
assim atividades de Projeto relacionadas às outras duas áreas da Diretoria: Editoração e Cibec.
Desta forma, considerando a força de trabalho da CGIME, com no máximo 20 servidores
durante o período da avaliação de meio termo, parece que selecionar e gerenciar trinta
consultorias em um ano seria extremamente difícil face às diversas atividades realizadas por
seus servidores, incluindo a elaboração do relatório de monitoramento do cumprimento de
metas do PNE 2014-2024 em 2016. Desta forma, não era esperado alcançar a previsão de
consultorias propostas para 2016.
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Quadro 2

Ano
Item a analisar
Recursos Orçamentários (Apenas os
relacionados à pagamento de
consultorias diretamente)
- Valores em US$ META1 - Metodologias, instrumentos ou
sistemas de medidas ou de indicadores
concebidos e implantados

Quantidade de consultorias (Meta1)
META2 - Estudos voltados para o aferimento
do cumprimento de metas de políticas
educacionais realizados.

Quantidade de consultorias (Meta 2)
META3 - Estudos voltados ao acesso e
utilização da informação referente a
resultados da política educacional realizados

Quantidade de consultorias (Meta 3)
Total de Metas
Total de Consultorias

2016
Consultorias
Contratadas/Consultorias
Previstas no Prodoc

Consultorias
Pagas/Consultorias
Previstas no Prodoc

13,0%

6,3%

150,0%
50,0%

0,0%
33,3%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
33,3%
42,9%
13,3%

0,0%
0,0%
0,0%
6,7%

Onde:
“Consultorias Contratadas” significa “Execução em relação às consultorias contratadas”, conforme
definição anterior, em relação ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais;
“Consultorias Pagas” significa “Execução em relação aos valores pagos às consultorias contratadas”,
conforme definição anterior, em relação ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas
anuais;
“Consultorias Previstas no Prodoc” significam os valores previstos no Documento de Projeto em relação
ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais.

Ao analisar o quadro 2, para 2016, apenas 13% dos recursos orçamentários previstos no
Prodoc foram comprometidos com contratações de consultorias, sendo que 6,3% foram
efetivamente pagos.
Quanto às metas definidas para 2016, conforme quadro 2, nenhuma delas foi alcançada, mas,
na meta 1, estava prevista a concepção e a implantação de duas metodologias, instrumentos
ou sistemas de medidas/indicadores, sendo que foram iniciados três deles em 2016 com
previsão de finalização em 2017. Quanto ao número de consultorias de Pessoas Físicas – PF
para a meta 1, metade das previstas foi contratada, sendo que duas das seis previstas foram
concluídas. Na meta 3, houve uma consultoria contratada de 3 previstas, mas não foi concluída
em 2016.
Considerando o produto de maneira global, 43% das metas foram alcançadas para 2016, mas
com conclusão de trabalhos de consultorias em 2017, ou seja, com risco de redução desse
21

percentual caso haja cumprimento parcial de contratos. Quanto à previsão de consultorias,
apenas 13,3% foram contratadas, mas com 6,7% de finalização de contratos em 2016, ou seja,
alguns contratos só serão finalizados em 2017.
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Produto 2: Aprimoramento de parâmetros, critérios e mecanismos voltados aos exames e
avaliações da educação básica e estudos afins.
Coordenação: Daeb.
Quadro 3
Ano

2015

Item a apurar por ano
Recursos Orçamentários (Apenas os
relacionados à pagamento de
consultorias diretamente)
- Valores em US$ META1 - Estudos voltados ao acesso e
utilização da informação de dados da
avaliação da educação básica, realizados
Quantidade de consultorias (Meta1)
META2 - Estudos sobre instrumentos e
medidas da educação básica e estudos afins,
realizados.
Quantidade de consultorias (Meta 2)
META3 - Metodologia de testagem baseada
em computador, concebida
Quantidade de consultorias (Meta 3)
META4 - Estudo analítico/propositivo sobre
questionários e indicadores da educação
básica e estudos afins, realizado
Quantidade de consultorias (Meta 4)

2016

Execução em relação aos
Execução em relação às
valores pagos às consultorias
consultorias contratadas
contratadas

Previsto no Prodoc

Execução em relação aos
Execução em relação às
valores pagos às consultorias
consultorias contratadas
contratadas

Previsto no Prodoc

55.180,87

0,00

0,00

441.446,97

0,00

0,00

0

0

0

4

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

5

0

0

4

0

0

Total de Metas

1

0

0

8

0

0

Total de Consultorias

5

0

0

40

0

0

Quadro 4
Ano
Item a apurar por ano
Recursos Orçamentários (Apenas os
relacionados à pagamento de
consultorias diretamente)
- Valores em US$ META1 - Estudos voltados ao acesso e
utilização da informação de dados da
avaliação da educação básica, realizados
Quantidade de consultorias (Meta1)
META2 - Estudos sobre instrumentos e
medidas da educação básica e estudos afins,
realizados.
Quantidade de consultorias (Meta 2)
META3 - Metodologia de testagem baseada
em computador, concebida
Quantidade de consultorias (Meta 3)
META4 - Estudo analítico/propositivo sobre
questionários e indicadores da educação
básica e estudos afins, realizado
Quantidade de consultorias (Meta 4)
Total de Metas
Total de Consultorias

2015
Consultorias
Contratadas/Consultorias
Previstas no Prodoc

2016
Consultorias
Pagas/Consultorias
Previstas no Prodoc

0,0%

Consultorias
Contratadas/Consultorias
Previstas no Prodoc

0,0%

Consultorias
Pagas/Consultorias
Previstas no Prodoc

0,0%

0,0%

x
x

x
x

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

x
x

x
x

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

x
x

x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
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Onde:
“Consultorias Contratadas” significa “Execução em relação às consultorias contratadas”, conforme
definição anterior, em relação ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais;
“Consultorias Pagas” significa “Execução em relação aos valores pagos às consultorias contratadas”,
conforme definição anterior, em relação ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas
anuais;
“Consultorias Previstas no Prodoc” significam os valores previstos no Documento de Projeto em relação
ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais.

No produto 2, conforme quadro 3, havia apenas a meta 4, com previsão de contratação de
quatro consultorias para 2015, entretanto, o Projeto não foi utilizado naquele ano. Em 2016, o
Projeto também não foi utilizado pela Daeb, sendo que estavam previstas oito metas a serem
cumpridas com quarenta consultorias a serem contratadas.
Da mesma forma que o produto 1, sob a coordenação da Dired, a previsão de quarenta
consultorias para 2016, englobando quatro metas do produto 2, era extremamente elevada
face ao tamanho das equipes das três coordenações-gerais da Daeb. As metas com maior
volume de consultorias previstas eram: META 1 - Estudos voltados ao acesso e utilização da
informação de dados da avaliação da educação básica realizados (20 consultorias) e META 2 Estudos sobre instrumentos e medidas da educação básica e estudos afins realizados (16
consultorias).
Cabe destacar que a Daeb passou por reorganização e mudanças de gestores no 2º. semestre
de 2016, o que certamente dificultou a execução do Projeto.
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Produto 3: Aprimoramento dos processos, instrumentos e desenvolvimento de novos
indicadores de avaliação da educação superior.
Coordenação: Daes.
Quadro 5
Ano

2015

Item a apurar por ano

Previsto no Prodoc

Execução em relação às
consultorias contratadas

Execução em relação aos
valores pagos às consultorias
contratadas

35.407,73

0,00

1

Recursos Orçamentários (Apenas os
relacionados à pagamento de
consultorias diretamente)
- Valores em US$ META1 - Estudo sobre instrumentos e
ferramentas de avaliação de desempenho,
realizado e implantado
Quantidade de consultorias (Meta1)
META2 - Metodologia e indicador da
avaliação de desempenho, propostos e
testados.
Quantidade de consultorias (Meta 2)
META3 - Estudos e metodologias voltadas à
avaliação da educação superior, realizados
Quantidade de consultorias (Meta 3)
META4 - Instrumentos de medidas e
indicadores da avaliação da educação
superior, desenvolvidos e testados
Quantidade de consultorias (Meta 4)
META5 - Novas ferramentas, métodos e
estratégias de capacitação à distância,
propostas e implantadas
Quantidade de consultorias (Meta 5)
META6 - Estudos voltados ao acesso e
utilização da informação de dados da
avaliação da educação superior, realizados.
Quantidade de consultorias (Meta 6)

2016
Previsto no Prodoc

Execução em relação às
consultorias contratadas

Execução em relação aos
valores pagos às consultorias
contratadas

0,00

337.982,83

0,00

0,00

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

3

0

0

1

0

0

3

0

0

Total de Metas

1

0

0

12

0

0

Total de Consultorias

2

0

0

16

0

0
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Quadro 6
Ano
Item a apurar por ano
Recursos Orçamentários (Apenas os
relacionados à pagamento de
consultorias diretamente)
- Valores em US$ META1 - Estudo sobre instrumentos e
ferramentas de avaliação de desempenho,
realizado e implantado
Quantidade de consultorias (Meta1)
META2 - Metodologia e indicador da
avaliação de desempenho, propostos e
testados.
Quantidade de consultorias (Meta 2)
META3 - Estudos e metodologias voltadas à
avaliação da educação superior, realizados
Quantidade de consultorias (Meta 3)
META4 - Instrumentos de medidas e
indicadores da avaliação da educação
superior, desenvolvidos e testados
Quantidade de consultorias (Meta 4)
META5 - Novas ferramentas, métodos e
estratégias de capacitação à distância,
propostas e implantadas
Quantidade de consultorias (Meta 5)
META6 - Estudos voltados ao acesso e
utilização da informação de dados da
avaliação da educação superior, realizados.
Quantidade de consultorias (Meta 6)
Total de Metas
Total de Consultorias

2015
Consultorias
Contratadas/Consultorias
Previstas no Prodoc

2016
Consultorias
Pagas/Consultorias
Previstas no Prodoc

Consultorias
Contratadas/Consultorias
Previstas no Prodoc

Consultorias
Pagas/Consultorias
Previstas no Prodoc

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

x
x

x
x

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

x
x

x
x

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

x
x

x
x

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

x
x

x
x

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

x

x
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

Onde:
“Consultorias Contratadas” significa “Execução em relação às consultorias contratadas”, conforme
definição anterior, em relação ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais;
“Consultorias Pagas” significa “Execução em relação aos valores pagos às consultorias contratadas”,
conforme definição anterior, em relação ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas
anuais;
“Consultorias Previstas no Prodoc” significam os valores previstos no Documento de Projeto em relação
ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais.

No produto 3, conforme quadros 5 e 6, não houve execução do Projeto nos dois primeiros
anos. Havia metas de um estudo em 2015 e doze estudos, metodologias, ferramentas ou
instrumentos em 2016. Para isso, a previsão era de contratação de 2 (duas) consultorias em
2015 e 16 (dezesseis) em 2016.
A quantidade de consultores prevista era razoável para 2016, considerando que essas
consultorias estavam distribuídas em seis metas de Produto de Projeto, e, muito
provavelmente, nas três coordenações-gerais da Daes. Cabe ressaltar que houve mudanças na
gestão da Diretoria em 2016.
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Produto 4: Proposição de novas estratégias de crescimento e qualificação organizacional e operacional
do Inep.
Coordenação: DGP.
Quadro 7
Ano
Item a apurar por ano
Recursos Orçamentários (Apenas os
relacionados à pagamento de
consultorias diretamente)
- Valores em US$ META1 - Estudos e propostas sobre
estratégias de gestão do conhecimento,
elaborados e implantados.
Quantidade de consultorias (Meta1)
META2 - Modelos/instrumentos de gestão do
conhecimento, elaborados..
Quantidade de consultorias (Meta 2)
META3 - Estudos sobre o
georeferenciamento de locais de prova,
elaborados.
Quantidade de consultorias (Meta 3)
META4 - Estudos sobre inteligência,
segurança, proteção e operações na
aplicação de exames e avaliações,
realizados.
Quantidade de consultorias (Meta 4)
META5 - Metodologias, instrumentos e
ferramentas de operação e de logística de
exames e avaliações, elaborados.
Quantidade de consultorias (Meta 5)

2015

2016

Previsto no Prodoc

Execução em relação às
consultorias contratadas

Execução em relação aos
valores pagos às consultorias
contratadas

Previsto no Prodoc

Execução em relação às
consultorias contratadas

Execução em relação aos
valores pagos às consultorias
contratadas

25.751,07

0,00

0,00

598.712,45

121.306,52

117.635,80

0

0

0

3

0

0

1

0

0

11

0

0

0

0

0

3

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

7

4

0

0

0

3

1

4

2

0

0

1

3

3

Total de Metas

0

0

0

13

2

0

Total de Consultorias

9

0

0

25

7

7

Em 2015, o Projeto não foi executado nesse Produto. Apesar de não haver nenhuma meta para aquele ano,
havia a previsão de contratação de nove consultorias relativas às cinco metas de Projeto para o produto 4.
Já em 2016, houve uma execução melhor, mesmo que nenhuma meta tenha sido alcançada naquele ano.
Em 2016, das 25 (vinte e cinco) consultorias previstas no Prodoc, sete foram iniciadas e finalizadas no
mesmo ano.
Ao analisarmos as metas do produto 4, podemos observar que as metas 1 e 2 estão relacionadas à gestão
do conhecimento, já as metas 3, 4 e 5 estão relacionadas à área de logística de aplicação de exames e
avaliações do Inep.
Nos dois primeiros anos de Projeto, não houve execução de atividades voltadas à área de gestão do
conhecimento. Essa temática foi incorporada ao Prodoc para a realização de atividades relacionadas à
definição de estratégias de organização, armazenamento e proteção do conhecimento gerado pelo Inep
sobre avaliação educacional e ao desenvolvimento de recursos para facilitar a troca e a disseminação desse
conhecimento. É importante investigar se a gestão de conhecimento tem sido feita no Inep desde 2015,
pois isso justificaria a não execução de atividades no produto 4 relacionadas ao tema. Cabe destacar que,
em 2015, das nove consultorias previstas, três eram nessa área. Já em 2016, das 25 (vinte e cinco)
consultorias previstas, mais da metade, treze, eram sobre gestão do conhecimento.
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Ao considerarmos apenas as metas relacionadas à logística de aplicação, a execução poderia ter sido mais
expressiva, considerando que são três coordenações-gerais para essa área e eram seis consultorias
previstas em 2015 e doze em 2016.
Quadro 8
Ano
Item a apurar por ano
Recursos Orçamentários (Apenas os
relacionados à pagamento de
consultorias diretamente)
- Valores em US$ META1 - Estudos e propostas sobre
estratégias de gestão do conhecimento,
elaborados e implantados.
Quantidade de consultorias (Meta1)
META2 - Modelos/instrumentos de gestão
do conhecimento, elaborados..
Quantidade de consultorias (Meta 2)
META3 - Estudos sobre o
georeferenciamento de locais de prova,
elaborados.
Quantidade de consultorias (Meta 3)
META4 - Estudos sobre inteligência,
segurança, proteção e operações na
aplicação de exames e avaliações,
realizados.
Quantidade de consultorias (Meta 4)
META5 - Metodologias, instrumentos e
ferramentas de operação e de logística de
exames e avaliações, elaborados.
Quantidade de consultorias (Meta 5)
Total de Metas
Total de Consultorias

2015
Consultorias
Contratadas/Consultorias
Previstas no Prodoc

2016
Consultorias
Pagas/Consultorias
Previstas no Prodoc

0,0%
x

x

20,3%

19,6%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

50,0%
57,1%

0,0%
57,1%

33,3%
300,0%
15,4%
28,0%

0,0%
300,0%
0,0%
28,0%

x
0,0%

x

x
0,0%

x

x
0,0%

x

x
0,0%

x

0,0%
x

0,0%

Consultorias
Pagas/Consultorias
Previstas no Prodoc

0,0%
x

0,0%

Consultorias
Contratadas/Consultorias
Previstas no Prodoc

0,0%

Onde:
“Consultorias Contratadas” significa “Execução em relação às consultorias contratadas”, conforme definição anterior,
em relação ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais;
“Consultorias Pagas” significa “Execução em relação aos valores pagos às consultorias contratadas”, conforme
definição anterior, em relação ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais;
“Consultorias Previstas no Prodoc” significam os valores previstos no Documento de Projeto em relação ao
orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais.

Ao analisarmos o quadro 8, observamos que 15,4% das metas para 2016 começaram sua execução naquele
ano. Em relação à contratação de consultorias, 28% das previstas foram realizadas e finalizadas.
Já ao analisarmos por metas, constatamos que as três primeiras metas não foram executadas em 2016,
apesar de a meta 1, estudos e propostas relacionadas à gestão do conhecimento, ter uma previsão de onze
consultorias. Por outro lado, a meta 4 era de dois estudos e foi realizado apenas um, enquanto a meta 5 era
de três metodologias, instrumentos ou ferramentas e foi realizado também apenas um. Quanto à
quantidade de consultorias previstas para a meta 4, 57,1% do previsto foi contratado, e, para a meta 5, foi
prevista um consultoria, sendo que foram contratadas três em 2016.
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Produto 5: Expansão dos instrumentos e estratégias de gestão do Inep.
Coordenador: Gabinete da Presidência.
Quadro 9
Ano

2015

Item a apurar por ano
Recursos Orçamentários (Apenas os
relacionados à pagamento de
consultorias diretamente)
- Valores em US$ -

Previsto no Prodoc

2016

Execução em relação aos
Execução em relação às
valores pagos às consultorias
consultorias contratadas
contratadas

Previsto no Prodoc

Execução em relação aos
Execução em relação às
valores pagos às consultorias
consultorias contratadas
contratadas

12.875,54

8.014,96

8.001,08

67.443,29

0,00

0,00

1

1

0

4

0

0

Quantidade de consultorias (Meta1)
META2 - Monitoria, Avaliação e Projeção do
Projeto, realizadas
Quantidade de consultorias (Meta 2)

1

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total de Metas

1

1

0

4

0

0

Total de Consultorias

1

1

0

4

0

0

META1 - Metodologia, instrumento inovador
e estratégia de gestão, concebidoss

Ao analisarmos o quadro 9, constatamos que esse produto, sob a coordenação do Gabinete da Presidência,
é de menor magnitude em comparação com os demais produtos que estão em diretorias do Inep. Isso se
justifica pela característica do produto de apoio à gestão do Projeto no Inep.
Quadro 10
Ano
Item a apurar por ano

2015
Consultorias
Contratadas/Consultorias
Previstas no Prodoc

Recursos Orçamentários (Apenas os
relacionados à pagamento de
consultorias diretamente)
- Valores em US$ META1 - Metodologia, instrumento inovador
e estratégia de gestão, concebidoss
Quantidade de consultorias (Meta1)
META2 - Monitoria, Avaliação e Projeção do
Projeto, realizadas
Quantidade de consultorias (Meta 2)
Total de Metas
Total de Consultorias

2016
Consultorias
Pagas/Consultorias
Previstas no Prodoc

Consultorias
Contratadas/Consultorias
Previstas no Prodoc

Consultorias
Pagas/Consultorias
Previstas no Prodoc

62,2%

62,1%

0,0%

0,0%

100,0%
100,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

x
x

x
x
100,0%
100,0%

x
x
0,0%
0,0%

x
x
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

Onde:
“Consultorias Contratadas” significa “Execução em relação às consultorias contratadas”, conforme definição anterior,
em relação ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais;
“Consultorias Pagas” significa “Execução em relação aos valores pagos às consultorias contratadas”, conforme
definição anterior, em relação ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais;
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“Consultorias Previstas no Prodoc” significam os valores previstos no Documento de Projeto em relação ao
orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais.

Na meta 1, havia uma previsão para 2015 de apenas uma consultoria, que seria suficiente para o alcance
dessa meta. O que estava previsto para 2015 foi realizado, entretanto, apenas 62% dos recursos
orçamentários foram executados. Já em relação às metas para 2016, não houve execução do Projeto,
sendo que a meta eram quatro metodologias, instrumentos ou estratégias para serem produzidos com
quatro consultores.

3) Análise Global do Projeto
Quadro 11
BRA/15/002 - EXPANSÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA O ESTABELECIMENTO DE INDICADORES DAS ATIVIDADES DE ENSINO NO PAÍS.
Ano
2015
2016
Execução em relação aos
Execução em relação às
valores pagos às consultorias
consultorias contratadas
contratadas

Previsto no Prodoc

Execução em relação aos
Execução em relação às
valores pagos às consultorias
consultorias contratadas
contratadas

Item a apurar por ano

Previsto no Prodoc

Recursos Orçamentários Totais
(Apenas os relacionados à
pagamento de consultorias
diretamente) - Em US$

129.215,21

8.014,96

8.001,08

2.012.109,15

195.048,38

153.582,65

Recursos orçamentários: PRODUTO 1

0,00

0,00

0,00

566.523,61

73.741,86

35.946,85

Recursos orçamentários: PRODUTO 2

55.180,87

0,00

0,00

441.446,97

0,00

0,00

Recursos orçamentários: PRODUTO 3

35.407,73

0,00

0,00

337.982,83

0,00

0,00

Recursos orçamentários: PRODUTO 4

25.751,07

0,00

0,00

598.712,45

121.306,52

117.635,80

Recursos orçamentários: PRODUTO 5

12.875,54

8.014,96

8.001,08

67.443,29

0,00

0,00

Total de Metas do Prodoc

3

1

0

44

5

0

Total de Metas:PRODUTO 1

0

0

0

7

3

0

Total de Metas: PRODUTO 2

1

0

0

8

0

0

Total de Metas: PRODUTO 3

1

0

0

12

0

0

Total de Metas: PRODUTO 4

0

0

0

13

2

0

Total de Metas: PRODUTO 5

1

1

0

4

0

0

Total de Consultorias do Prodoc

17

1

0

115

11

9

Total de Consultorias: PRODUTO 1

0

0

0

30

4

2

Total de Consultorias: PRODUTO 2

5

0

0

40

0

0

Total de Consultorias: PRODUTO 3

2

0

0

16

0

0

Total de Consultorias: PRODUTO 4

9

0

0

25

7

7

Total de Consultorias: PRODUTO 5

1

1

0

4

0

0

A partir da leitura do quadro 11, temos uma visão geral do projeto “Expansão da Capacidade Institucional
para o Estabelecimento de Indicadores das Atividades de Ensino no País”. Como em 2015 o projeto foi
efetivamente iniciado no 2º. semestre de 2015, as diferenças orçamentárias, de metas e no total previsto
de consultorias eram grandes entre 2015 e 2016. Enquanto foram previstos US$ 129.215,21 para 2015, a
previsão de 2016 foi de US$ 2.012.109,15. Havia a meta de três unidades de resultado de Projeto para
2015, enquanto para 2016 era de 44 (quarenta e quatro), considerando o Projeto global. A previsão de
contratação era de apenas dezessete consultorias no 1º. ano do Projeto, já para o 2º. ano era de 115 (cento
e quinze).
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Quadro 12
Ano

2015

2016

Consultorias
Contratadas/Consultorias
Previstas no Prodoc

Consultorias
Pagas/Consultorias
Previstas no Prodoc

Consultorias
Contratadas/Consultorias
Previstas no Prodoc

Consultorias
Pagas/Consultorias
Previstas no Prodoc

6,2%

6,2%

9,7%

7,6%

Recursos orçamentários: PRODUTO 5

X
0,0%
0,0%
0,0%
62,2%

X
0,0%
0,0%
0,0%
62,1%

13,0%
0,0%
0,0%
20,3%
0,0%

6,3%
0,0%
0,0%
19,6%
0,0%

Total de Metas do Prodoc

33,3%

0,0%

11,4%

0,0%

x
0,0%
0,0%
x
100,0%
5,9%
x
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

x
0,0%
0,0%
x
0,0%
0,0%
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

42,9%
0,0%
0,0%
15,4%
0,0%
9,6%
13,3%
0,0%
0,0%
28,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,8%
6,7%
0,0%
0,0%
28,0%
0,0%

Item a apurar por ano
Recursos Orçamentários Totais
(Apenas os relacionados à
pagamento de consultorias
diretamente) - Em US$
Recursos orçamentários: PRODUTO 1
Recursos orçamentários: PRODUTO 2
Recursos orçamentários: PRODUTO 3
Recursos orçamentários: PRODUTO 4

Total de Metas: PRODUTO 1
Total de Metas: PRODUTO 2
Total de Metas: PRODUTO 3
Total de Metas: PRODUTO 4
Total de Metas: PRODUTO 5

Total de Consultorias do Prodoc
Total de Consultorias: PRODUTO 1
Total de Consultorias: PRODUTO 2
Total de Consultorias: PRODUTO 3
Total de Consultorias: PRODUTO 4
Total de Consultorias: PRODUTO 5

Onde:
“Consultorias Contratadas” significa “Execução em relação às consultorias contratadas”, conforme definição anterior,
em relação ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais;
“Consultorias Pagas” significa “Execução em relação aos valores pagos às consultorias contratadas”, conforme
definição anterior, em relação ao orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais;
“Consultorias Previstas no Prodoc” significam os valores previstos no Documento de Projeto em relação ao
orçamento, às consultorias a serem contratadas e às metas anuais.

Ao analisarmos o Projeto de maneira mais geral em termos de execução nos dois primeiros anos, o
percentual de recursos orçamentários utilizados em relação ao previsto foi baixo. Tanto o contratado,
quanto o finalizado foi de 6,2% em 2015. Em 2016, a execução foi discretamente superior com 9,7% em
relação ao contratado e 7,6% em relação ao finalizado. Em 2015, analisando por Produto de Prodoc, apenas
o produto 5, com 62% de execução orçamentária, gastou recursos do Projeto. Já em 2016, a melhor
execução orçamentária foi a do produto 4 com aproximadamente 20% de execução. Cabe ressaltar que os
produtos 2, 3 e 5 não tiveram execução em 2016.
Quanto ao cumprimento de metas, apenas 33% em 2015 e 11% em 2016 foram alcançadas, sendo que, se
considerarmos os contratos finalizados, nenhuma meta foi atingida. Por produto, em 2015, apenas o
produto 5 alcançou sua meta, mas sem finalizá-la até o final do ano. Em 2016, nenhum dos produtos de
Projeto alcançou suas respectivas metas, mas, em relação às consultorias contratadas naquele ano, o
produto 1 foi o que apresentou maior desempenho com 43% das metas alcançadas. Além do produto 1,
apenas o produto 4 alcançou algum resultado, com 15% de alcance de sua meta para 2016.
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A medida mais objetiva para analisarmos o desenvolvido do Projeto é o percentual de consultorias
contratadas em relação às previstas. Em 2015, apenas 6% do total programado foi contratado, porém a
consultoria contratada não foi finalizada até o final daquele ano. Na verdade, apenas o produto 5 contratou
aquilo que foi previsto no Projeto, sendo que o produto 1 não possuía previsão de consultorias para 2015.
Em 2016, o volume de contratações de consultorias foi maior, mas, em termos gerais, apenas 9,6% e 7,8%
do previsto foi contratado, considerando, respectivamente, o contratado e o finalizado. Cabe destacar que
os produtos 2, 3 e 5 não efetuaram contratações em 2016 e o melhor resultado foi alcançado pelo produto
4, com 28% das consultorias previstas contratadas e finalizadas no mesmo ano. Cabe destacar que a
quantidade de consultorias previstas no Projeto era bastante elevada caso se use como parâmetro a força
de trabalho e a estrutural organizacional das Áreas executoras do Prodoc.
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4) Análise de tempo de realização de processos para contratação de consultorias
Essa análise de tempo de realização de duas etapas fundamentais do processo de seleção de consultorias
de pessoas físicas é importante para medir a capacidade de execução do Projeto com vistas ao
cumprimento de metas. Afinal, um tempo muito longo do planejamento de uma consultoria até o início de
vigência dos contratos afetará a execução do Projeto, já que um Projeto, por definição, é por tempo
determinado. Seguem as definições desses dois tempos fundamentais no processo de seleção:
1) Tempo para finalização de um Termo de Referência (TR): tempo decorrido entre o envio para a
UGP da 1ª. versão do TR pelo elaborador até a publicação do Edital de divulgação do processo
seletivo de consultoria.
Esse processo engloba as seguintes etapas:
 Análise inicial do TR pela UGP;
 Ajustes feitos pelos elaboradores do TR caso tenha havido alguma sugestão de mudança
pela UGP;
 Análise da 2ª. versão do TR pela UGP;
 Divulgação do TR no InepNET por sete dias para conhecimento e sugestões de outras áreas;
 Análise do TR pelo CGCOP e consequente solicitação de ajustes no TR;
 Novos ajustes feitos pelos elaboradores do TR caso tenha havido alguma sugestão de
mudanças pelo CGCOP;
 Caso tenha havido alinhamento entre os três atores mencionados anteriormente (área de
execução do Projeto, UGP e CGCOP), a UGP envia oficialmente os documentos necessários
para que o CGCOP elabore Parecer autorizando o processo seletivo;
 Com o parecer autorizativo do CGCOP, é feita consulta na COGEP para confirmar a
inexistência de servidor com perfil e disponibilidade para realização das atividades da
consultoria;
 Submissão dos nomes da comissão de seleção para designação da Presidente do Inep
(Diretora Nacional do Projeto); e
 Elaboração do Edital do processo seletivo para publicação nos veículos de comunicação
definidos.
2) Tempo para realização da seleção de consultorias: tempo decorrido entre a data limite de envio
dos Currículos (CV) pelos candidatos até a submissão do contrato ao PNUD. Essa etapa do processo
de seleção envolve:
 Análise inicial dos CV e preparação dos documentos necessários pela UGP para que a
Comissão realize a seleção;
 Análise curricular para verificação do atendimento à qualificação obrigatória, pontuação
dos candidatos aptos e seleção para entrevistas pela Comissão;
 Realização de entrevistas pela Comissão, consolidação das notas dos candidatos e
elaboração de parecer com o resultado final da seleção;
 Submissão do resultado à aprovação do Coordenador do Projeto;
 Verificação de impedimentos legais junto a COGEP e no sistema SIGAP/ABC;
 Convocação pela UGP do candidato selecionado;
 Análise da documentação apresentada e elaboração do contrato (sistemas Atlas e Extranet
do PNUD) pela UGP;
 Aprovação do contrato no sistema Atlas pelo Coordenador Técnico do Projeto na Diretoria
ou no Gabinete da Presidência;
33




Submissão do contrato no Extranet ao Coordenador Executivo do Projeto; e
Envio pela UGP ao PNUD dos documentos necessários à análise da contratação proposta.

Constata-se que são muitas etapas para chegarmos num edital de seleção e na contratação de consultoria
dentro do Prodoc.
Cabe destacar que esses dois tempos que serão analisados dependem de diversos fatores como:
a) Tempo para finalização de um TR: complexidade do objeto da consultoria e de seus produtos;
volume de trabalho nas três áreas envolvidas; e qualificação técnica dos servidores das áreas para
elaboração de TRs.
b) Tempo para realização da seleção de consultorias: complexidade do objeto da consultoria e de
seus produtos; volume de trabalho dos servidores que compõem a comissão de seleção;
qualificação técnica da comissão de seleção em relação ao objeto da consultoria; e número de CV
recebidos.
Desta forma, a análise feita é uma visão simplificada das variáveis definidas, pois não considera os fatores
apresentados anteriormente, portanto, é necessária cautela ao fazermos comparações. Apesar disso,
consideram-se as análises informativas para entender as dificuldades para alcançarmos um maior volume
de contratações no Prodoc. As análises serão feitas por produto de Projeto.
Produto 1: Aprimoramento de metodologia, processos e instrumentos voltados à formulação, avaliação e
monitoramento de projetos, programas e políticas públicas.
Coordenação: Dired.
Quadro 13
Consultoria/Processo Seletivo

Tempo para finalização de Termo de Referência

Tempo para realização de seleção de consultorias

Nùmero do Processo

Data de Entrada
do TR na UGP

Data de Publicação do
Edital

Tempo para finalização

Data máxima para Data de Submissão do
envio de CV
Contrato ao PNUD

2016/002

12-fev-16

19-jun-16

128

26-jun-16

8-set-16

2016/003

18-mai-16

13-nov-16

179

20-nov-16

Seleção cancelada

2016/004

23-mai-16

26-jun-16

34

3-jul-16

5-out-16

94

2016/005

1-jun-16

26-jun-16

25

3-jul-16

25-nov-16

145

2016/006

18-mai-16

26-jun-16

39

3-jul-16

5-out-16

94

2016/008

21-jun-16

24-jul-16

33

31-jul-16

12-jan-17

165

2016/010

11-jul-16

7-set-16

58

14-set-16

Seleção cancelada

2016/013

23-ago-16

25-set-16

33

2-out-16

Seleção cancelada

2016/016

12-set-16

27-nov-16

76

4-dez-16

27-jan-17

Tempo para Seleção
74

54

No produto 1, foram desenvolvidos nove TRs com uma mediana de 39 dias para a publicação dos editais.
Entretanto, houve grande variabilidade desse tempo, pois houve edital publicado em 25 dias, mas outro em
179 dias, com um desvio padrão de 49,9 dias.
Já para a contratação, onde foram realizadas apenas seis contratações das nove programadas, a mediana
foi de 94 dias com uma variabilidade alta, mas bem menor do que para o tempo de publicação de edital. O
mínimo tempo para contratação foi de 54 dias e o máximo foi de 165 dias, com desvio padrão de 38,7 dias.
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Produto 2: Aprimoramento de parâmetros, critérios e mecanismos voltados aos exames e avaliações da
educação básica e estudos afins.
Coordenação: Daeb.
Quadro 14
Tempo para finalização de Termo de Referência

Consultoria/Processo Seletivo
Nùmero do Processo

Data de Entrada do TR na
Data de Publicação do Edital
UGP

Tempo para realização de seleção de consultorias

Tempo para finalização

Data máxima para envio de
CV

Data de Submissão do
Contrato ao PNUD

Tempo para Seleção

2016/017

21-nov-16

11-dez-16

20

18-dez-16

7-abr-17

110

2016/018

5-dez-16

18-dez-16

13

25-dez-16

29-mar-17

94

2016/019

8-dez-16

5-fev-17

59

12-fev-17

Seleção cancelada

2016/020

8-dez-16

5-fev-17

59

12-fev-17

Seleção cancelada

2016/021

8-dez-16

5-fev-17

59

12-fev-17

Seleção cancelada

2016/022

8-dez-16

5-fev-17

59

12-fev-17

Seleção cancelada

2016/023

8-dez-16

5-fev-17

59

12-fev-17

Seleção cancelada

2017/001

20-dez-16

19-fev-17

61

26-fev-17

18-abr-17

2017/002

5-abr-17

14-mai-17

39

21-mai-17

Seleção cancelada
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No produto 2, foram elaborados nove TRs durante os anos de 2015 e 2016, sendo que a mediana foi de 59
dias, com uma variabilidade não tão alta quanto a de outros produtos de Projeto. O desvio padrão foi de
17,8 dias, sendo que o tempo mínimo para elaboração foi de 13 dias, tempo extremamente curto, mas
houve TR que levou 61 dias para sua finalização.
Já para contratação, apenas três TRs chegaram nessa fase. Quanto aos demais TRs, a coordenação do
produto 2 optou por não realizar a seleção. A mediana foi de 94 dias com um desvio padrão de 24,9 dias,
variabilidade não tão elevada comparativamente a outras variáveis dessa análise de tempos.
Produto 3: Aprimoramento dos processos, instrumentos e desenvolvimento de novos indicadores de
avaliação da educação superior.
Coordenação: Daes.
Quadro 15
Tempo para finalização de Termo de Referência

Consultoria/Processo Seletivo
Nùmero do Processo
2016/015

Data de Entrada do TR na
Data de Publicação do Edital
UGP
2-set-16

27-nov-16

Tempo para realização de seleção de consultorias

Tempo para finalização

Data máxima para envio de
CV

Data de Submissão do
Contrato ao PNUD

86

4-dez-16

Seleção cancelada

Tempo para Seleção

Foi apenas elaborado um TR para o produto 3, com duração de 86 dias, entretanto, esse TR não alcançou a
fase de seleção.
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Produto 4: Proposição de novas estratégias de crescimento e qualificação organizacional e operacional
do Inep.
Coordenação: DGP.
Quadro 16
Tempo para finalização de Termo de Referência

Consultoria/Processo Seletivo
Nùmero do Processo

Data de Entrada do TR na
Data de Publicação do Edital
UGP

Tempo para realização de seleção de consultorias

Tempo para finalização

Data máxima para envio de
CV

Data de Submissão do
Contrato ao PNUD

Tempo para Seleção

11-out-15

26

18-out-15

15-jan-16

89

2015/003

15-set-15

2015/004

24-set-15

25-out-15

31

1-nov-15

5-mai-16

186

2015/005

29-out-15

18-nov-15

20

25-nov-15

15-jan-16

51

2015/006

17-nov-15

27-dez-15

40

3-jan-16

3-fev-16

31

2015/007

19-nov-15

27-dez-15

38

3-jan-16

31-mar-16

88

2016/009

27-jun-16

24-jul-16

27

31-jul-16

12-dez-16

134

2016/012

22-jul-16

21-ago-16

30

28-ago-16

19-out-16

52

2017/003

2-jun-17

2-jul-17

30

9-jul-17

Em seleção

Foram elaborados oito TRs para o produto 4 durante o período de avaliação de meio termo, sendo que a
média e a mediana foram de 30 dias, demonstrando boa eficiência da equipe da DGP responsável por essa
atividade na Diretoria. É importante destacar a baixa variabilidade desse tempo, pois o desvio padrão foi de
6 dias e o tempo máximo foi de 40 dias para elaboração de um TR.
Quanto à fase de contratação das sete seleções encerradas, a média (90 dias) e a mediana (88 dias) foram
relativamente altas, com variabilidade elevada: desvio padrão de 50,1 dias, sendo que um processo de
contratação durou apenas 31 dias, enquanto outro durou mais de 6 meses.
Produto 5: Expansão dos instrumentos e estratégias de gestão do inep.
Coordenador: Gabinete da Presidência.
Quadro 17
Consultoria/Processo Seletivo

Tempo para finalização de Termo de Referência

Tempo para realização de seleção de consultorias

Nùmero do Processo

Data de Entrada do TR na
Data de Publicação do Edital Tempo para finalização
UGP

Data máxima para envio de
CV

Data de Submissão do
Contrato ao PNUD

Tempo para Seleção
50

2015/002

1-set-15

11-out-15

40

18-out-15

7-dez-15

2017/004

2-jun-17

16-jul-17

44

Em seleção

Em seleção

2017/005

21-jun-17

23-jul-17

32

Em seleção

Em seleção

O produto 5 é um produto menor dentro do Projeto, comparativamente aos outros quatro produtos, com
baixo volume previsto de consultorias. De setembro de 2015 ao final do 1º. semestre de 2017, foram
elaborados apenas três TRs com média de tempo de elaboração de 40 dias e variabilidade muito baixa, pois
esse tempo variou de 32 a 44 dias. Apenas um dos três TRs foi finalizado, com duração de 50 dias para ser
concluída a seleção, pois os outros dois ainda estavam em fase de seleção até o final da elaboração deste
relatório.
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A partir das análises descritivas feitas com os tempos para finalização de um TR e para realização da seleção
de consultorias, constata-se que esses tempos, de maneira geral, tem sido longos, afetando na eficiência e
na eficácia da execução do Projeto. Analisando o passo a passo desses dois processos de trabalho, observase que é possível realizar a elaboração de TR em menos de 30 (trinta) dias e uma seleção de consultoria em
menos de 60 dias no Inep, entretanto, as medidas estatísticas mostram que nos dois primeiros anos do
Projeto a velocidade tem sido muito mais baixa na maioria dos casos.
Se considerarmos todas as consultorias contratadas (18) até o final do 1º. semestre de 2017, a duração
média dos contratos foi de 237 dias, com mediana de 210 dias. Porém, o desvio padrão foi de 79,6 dias,
coeficiente de variação (CV)6 de 33,6%, com contratos variando de 99 dias a 361 dias.
Ao analisarmos a duração dos contratos, constatamos diferenças entre os produtos de Projeto 1, 2 e 4,
áreas onde ocorreu uma quantidade mais expressiva de contratações. No produto 1, a média foi de 182
dias, aproximadamente 6 meses, com pouca variabilidade: desvio padrão de 17,2 dias e Coeficiente de
Variação (CV) de 9,5%. O produto 2 optou por contratos mais longos com média de 353 dias, quase 1 ano
de contrato, com dispersão bem baixa: desvio padrão de 8 dias e CV de 2,3%. Finalmente, o produto 4 teve
uma média intermediário entre os dois produtos anteriores com média de 254 dias e mediana de 220 dias.
Entretanto, a variabilidade foi bem superior aos produtos 1 e 2, pois o CV foi de 25,3%, correspondente a
um desvio padrão de 64,4 dias.
Essa análise de duração de contratos de consultoria é informativa na medida que, a princípio, consultorias
mais curtas possibilitariam realizar mais contratações durante a vigência do Projeto. É claro que, para se
contratar uma quantidade grande de consultorias, consome-se mais tempo das equipes de trabalho para
elaboração de TRs e seleção das consultorias. Por outro lado, consultorias mais longas proporcionam
melhor condição para execução orçamentária do Projeto com menor consumo de tempo nos processos de
elaboração de TRs e seleção de consultores. Naturalmente, a definição de duração de contratos deve se
basear na melhor estratégia para o alcance das metas semestrais previstas no Projeto e das necessidades
de cada objeto de consultoria.
5) Análise Geral
Este capítulo de análise descritiva de dados quantitativos da execução do projeto BRA/015/002 mostra que
o Projeto apresenta baixo desenvolvimento com uma quantidade pequena de contratações de consultorias
em relação ao previsto no Documento de Projeto e, consequentemente, baixa execução orçamentária e o
não cumprimento das metas definidas. Esse desenvolvimento tem sido heterogêneo nas quatro diretorias
coordenadoras dos produtos 1, 2, 3 e 4, mas, mesmo naquelas onde o Projeto tem sido mais utilizado, os
resultados estão aquém do planejado. O produto 5, relacionado ao apoio à gestão do Projeto no Inep, tem
um grau de dependência em relação aos demais produtos, logo é afetado pela sua baixa execução.
Outro aspecto importante é o tempo para dois processos principais para a execução do Projeto: tempo
para finalização de um TR e tempo para realização da seleção de consultorias. Constata-se que, em geral,
tem sido consumido tempo excessivo para a realização desses dois processos, afetando ainda mais a
execução do Projeto. É necessário melhorar a gestão desses dois processos para a redução dos tempos
analisados.

6

Coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média de forma a se ter uma medida relativa, eliminando o efeito de escala numérica.
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D.2 - Análise Qualitativa (Síntese das respostas)
No entendimento da pouca disponibilidade de tempo e de agenda de diretores, coordenadores, servidores
e demais colaboradores para participarem de entrevistas individuais e coletivas, optou-se por enviar um
questionário para os respondentes com o objetivo de facilitar a realização das entrevistas coletivas para
cada um dos cinco produtos de Projeto e de permitir que os envolvidos na sua execução possam respondêlo conforme disponibilidade de tempo e agenda de trabalho. Além disso, evitou-se a construção de
questões abertas, ou seja, de reposta construída, de forma a facilitar o preenchimento.
Para análise qualitativa, não serão identificadas as Diretorias ou demais unidades envolvidas na gestão do
Projeto e nem os respondentes, procedimento usual na coleta de informações a partir de questionários ou
entrevistas. As unidades participantes dessa etapa do estudo avaliativo estão identificadas com “Áreas” ou
“Unidades”.
Devido à metodologia adotada no estudo, optou-se para separar a análise por “Área” para se ter uma visão
geral em cada área de Produto de Projeto e nas áreas de apoio devido à característica de descentralização e
desconcentração da gestão do Projeto, onde cada Produto funciona, na prática, como um Subprojeto. Por
essa opção de análise, há dois blocos nessa Seção, um relacionado às respostas mais gerais, e outro com
respostas de temas específicos que, naturalmente, permitem deduzir a identificação da fonte da
informação, mas foi entendido que não haveria comprometimento da validade das informações. Nas
seções “Achados dos Estudos Avaliativos” e “Recomendações”, a análise não está separada por “Área”, pois
está focada nas respostas às perguntas avaliativas constantes na Matriz de Avaliação.

D.2.1 - Síntese das respostas – Bloco 1
1) Área 1

Não há indicações que o Projeto foi elaborado com a participação das equipes de trabalho, o que
fragiliza o Prodoc na medida em que, com as mudanças frequentes de gestores na Área, perde-se
memória e referências para uma melhor execução. Na entrevista foi informado que o Projeto não é
conhecido pelas equipes das coordenações-gerais. Foi destacada a importância de se fazer um estudo
do desenho do Projeto para alcance dos resultados previstos.
O processo de contratação de consultorias pelo Projeto dentro da Área foi considerado inadequado ao
seu bom desenvolvimento, tanto pela coordenação e quanto pela equipe. Entretanto, há a indicação de
que foi constituído grupo de servidores para atuar nesse processo, que estão ocorrendo reuniões
periódicas para tratar do tema e houve a inclusão da atividade no plano de trabalho de servidores.
Foi relatado na entrevista que a Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP deveria pensar em
mecanismos para facilitar a seleção de consultorias de forma a reduzir a carga de trabalho da equipe da
Área. Há o entendimento que a equipe deveria apenas fornecer as informações básicas para a UGP
sobre o perfil da consultoria e a Unidade ficaria responsável pela elaboração do Termo de Referência 38

TR, sendo que a equipe da Área apenas faria os ajustes finais no Termo. Além disso, sentem a
necessidade de a UGP unificar os formulários de apoio ao processo seletivo. Outra atividade sugerida
para UGP é a condução das entrevistas para seleção de consultoria. Um aspecto importante que
emergiu na entrevista em relação ao tema é a racionalização do processo de seleção com redução de
documentos e formulários.
As consultorias contratadas foram classificadas como adequadas pelos respondentes, mas não foi feito
uso imediato dos produtos, o que indica a não efetividade dos trabalhos realizados até aquele
momento.
A coordenação do Projeto apontou para dificuldades na elaboração dos produtos das consultorias
contratadas devido à falta de disponibilidade de tempo do responsável pela supervisão da consultoria
frente a outras demandas desse servidor. Já a equipe considerou que as dificuldades para elaboração
dos produtos foram também devidas à dificuldade de acesso ou de uso de dados e informações
necessários para o trabalho da consultoria.
Quanto às estratégias de execução, a coordenação desconhecia a possibilidade de contratação de
pessoa jurídica e de agência implementadora.
Para o fato de que não estão sendo alcançados os resultados esperados pelo Projeto no período de
2015/2017, os principais motivos apontados foram as mudanças na gestão do Inep no período e o fato
de a estrutura do Projeto estar mal desenhada tendo em vista a real demanda atual da Área.
Quanto aos fatores para se alcançar a eficácia do Projeto, foram considerados:
A) Pontos positivos:
A.1) qualificação dos servidores para gerenciamento dos processos e proposição de consultorias;
A.2) processo de trabalho na UGP;
A.3) envolvimento dos gestores da Área; e
A.4) a gestão da coordenação executiva do Projeto.
B) Pontos negativos:
B.1) tamanho da equipe na Área para gerenciamento dos processos e proposição de consultorias; e
B.2) processo de trabalho na CGCOP/SE/MEC.
Além disso, a coordenação indicou que os produtos das consultorias foram validados pelos pesquisadores
das unidades relacionadas e os produtos tiveram reconhecimento pelos responsáveis.
Em relação às questões de estrutura na Área para gestão do Projeto, não há setor específico que seja
responsável pelo Prodoc, a equipe técnica envolvida não está garantida para a continuidade das atividades
e a infraestrutura tecnológica, o acesso a dados e sistemas de informação, entre outras estruturas, também
não estão assegurados até o fim do Projeto.
Foi apontado na entrevista que há uma visão da equipe de que não se dever recorrer a consultorias
externas para ações da Área. Além disso, as equipes consideram que o volume de trabalho já é grande o
suficiente e o processo de seleção e gestão de consultoria demandam muito dos servidores, gerando
resistência deles se envolver. A equipe pontua, também, que deveria haver investimento na formação dos
pesquisadores para que eles não dependam de consultorias externas, ou seja, parece que não há
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valorização por parte dos servidores da Unidade do uso desse instrumento para aumentar a qualidade dos
processos, produtos ou serviços da Área.
2) Área 2
Houve discrepância entre as respostas sobre a realização de diagnóstico preliminar das necessidades ser
uma etapa indispensável. Alguns consideram que era indispensável e outros que não era.
Informaram ter havido participação de pesquisadores na elaboração do Projeto, sendo que a maioria ainda
trabalha na Área.
Houve consenso entre os respondentes sobre a adequação do processo de contratação de consultorias e a
qualidade dos produtos em relação ao planejado. Apenas uma pessoa considerou inadequada a quantidade
de consultorias para o cumprimento das metas previstas.
Na questão sobre os motivos/fatores que dificultaram a obtenção dos produtos de consultoria, os
respondentes indicaram a dificuldade de acesso aos dados gerenciados pela área de Tecnologia da
Informação do Inep. A falta de disponibilidade de tempo do responsável pela supervisão da consultoria
também foi considerada um fator negativo para se chegar aos produtos esperados.
Há o entendimento de que não houve redução de apoio ao Projeto de 2015 em diante e o fato de se
depender de consultas e autorizações CGCOP/SE/MEC não afeta implementação do Projeto.
O processo de contratação de consultorias é considerado adequado ao bom desenvolvimento do Projeto
na Área. Porém, na entrevista, foi apontado que a interação ÁREA x UGP é fundamental, pois a Área não
pode ter uma sobrecarga de trabalho para a execução do Prodoc. O apoio da UGP é entendido como
importantíssimo e o fortalecimento da Unidade é fundamental para a execução do Projeto.
Avalia-se que não houve qualquer estratégia de envolvimento dos servidores no processo de contratação
de consultores, mas acha positiva a constituição de grupo voltado especificamente a esse processo. Disse
não haver reuniões periódicas para tratar do tema, que essa atividade não está incluída nos planos de
trabalho dos servidores e que não são feitas reuniões ou oficinas de trabalho para a sensibilização da
equipe sobre a utilização de consultorias. Os entrevistados destacaram a importância do engajamento da
equipe e que isso só acontece se ela se apropria do Prodoc, ou seja, se o servidor não o conhece, há
resistência na utilização dele na gestão.
Os produtos de consultoria foram adequados quanto ao tempo para realização, ao custo, à tempestividade
e ao uso imediato. Além disso, a previsão de consultorias contida no Prodoc foi utilizada como parâmetro
para obtenção das metas do Prodoc. Cabe destacar que a Área contratou menos do que o previsto, o que
sugere desconhecimento do detalhamento de insumos presentes no Projeto.
A utilização de PJ em consultoria não foi necessária até o momento, assim como a utilização de agência
implementadora.
Os produtos de consultoria tiveram reconhecimento dos responsáveis no Inep e o Prodoc contribuiu para a
realização de avaliações, estudos e pesquisas com maior eficiência, eficácia e efetividade.
Afirmaram existir unidade específica na Área para gestão do Projeto e que a equipe técnica está garantida
para a continuidade de sua execução. Consideraram, ainda, ser necessário o apoio da Presidência do Inep e
da coordenação executiva do Projeto para assegurar a sua sustentabilidade. Por outro lado, há necessidade
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de qualificação e aumento do número de servidores que atuam no Projeto e de mais recursos para a
infraestrutura.
Sobre a Revisão Substantiva, as Unidades afetas ao Prodoc estão cientes de necessidade de realização de
ajustes para a segunda etapa de execução do Projeto.
3) Área 3
Do ponto de vista da Área, houve redução do apoio ao Projeto BRA de 2015 para 2017 com relação a sua
execução. Informaram que as consultas e autorizações prévias ao CGCP/SE/MEC não dificultaram a
execução do projeto até o momento. Essa resposta difere da percepção de outras Áreas executoras dos
produtos de Projeto. Uma hipótese é que a percepção daquelas Áreas foi baseada em experiências
anteriores com outros projetos de cooperação.
Quanto às ações concretas que o Inep deverá realizar em dois anos para assegurar a sustentabilidade do
Projeto, não consideraram necessários a criação de normativos relacionados ao Projeto, nem o aumento da
estrutura organizacional de unidades voltadas para gerenciamento do Projeto.
Foi relatado na entrevista o problema de os produtos de projeto terem sido desenhados por equipes que
hoje não estão mais trabalhando no Inep e as novas equipes estão executando algo que é compreendido
que não atende às necessidades atuais. Nesse contexto, o Inep está trabalhando na elaboração de uma
mudança substantiva na estrutura do Documento de Projeto para sanar esse problema.
Há a visão dos participantes da entrevista da necessidade de uma maior integração entre as partes
envolvidas na execução do Projeto.
Com relação à realização de diagnóstico preliminar das necessidades, informaram que esta seria uma etapa
indispensável para a elaboração do Projeto.
Quanto à elaboração do produto do Prodoc da Área, foi relatado que isso foi feito pela chefia da Unidade e
consultores que atuavam nela. Consideraram o processo de contratação de consultoria adequado, mas não
houve estratégia específica para esse processo. Foi indicada também a constituição de grupo voltado
especificamente para esse processo a partir de 2017.
Foi considerado adequado ao planejamento original o tempo de realização da consultoria, o valor pago
pelos produtos e, além disso, a contratação foi realizada no momento oportuno (tempestividade).
Entretanto, a quantidade de consultorias e seu uso imediato foram inadequados.
Segundo os respondentes, a previsão de consultorias constante no Projeto não foi considerada como
parâmetro para a obtenção das metas do Prodoc e o planejamento de consultorias não foi modificado em
relação à proposta original do Prodoc para obtenção das metas previstas. Diante disso, a quantidade de
consultorias contratadas não foi suficiente para o alcance das metas propostas.
Em relação à adequação do processo de contratação de consultoria na Área, foi considerado pelos
entrevistados que a participação de um técnico da UGP na seleção é bem interessante porque as comissões
são formadas por servidores e não necessariamente essas pessoas tem familiaridade com o processo de
seleção, com entrevistas, análise de currículo, enfim, todos os procedimentos afetos à seleção.
Quanto a não contratação de pessoa jurídica via Projeto e não utilização de agência implementadora (carta
de acordo), os motivos apontados foram: a falta de necessidade e por considerarem complexo elaborar
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Termo de Referência para esse tipo de contratação e acompanhar a execução de atividades do Projeto nas
agências implementadoras.
Informaram que os resultados esperados em termos de metas definidas no produto de sua Área não estão
sendo alcançados pelo Projeto no período de 2015/2017 em decorrência do número insuficiente de
servidores para atuar na execução do mesmo. Por outro lado, informaram que os produtos das consultorias
foram validados pelos pesquisadores das áreas e tiveram reconhecimento dos responsáveis pelos serviços,
produtos ou processos realizados.
Nesse contexto de melhorar a execução, há proposta de um ajuste no produto da Área, ou seja, é possível
que haja mudanças para adequá-lo à atual realidade e necessidade. Tem-se a visão que era outra realidade
na época da elaboração do Prodoc: havia uma quantidade limitada de servidores, logo o Inep necessitava
muito desses recursos humanos para realizar suas ações. Entende-se que, hoje em dia, com os últimos
concursos que o Inep realizou, boa parte das unidades está conseguindo absorver tarefas que antes eram
supridas só pelas consultorias de organismo internacional, logo se considera necessária uma adaptação
para a atual realidade, e, de fato, contar com a consultoria naquilo que os servidores não têm condição ou
não tem conhecimento ou especialização para realizar.
Quanto aos fatores que contribuíram positivamente para a eficácia do Projeto, foram considerados: os
processos de trabalho na UGP e no CGCOP/SE/MEC. Já a qualificação e o tamanho da equipe para
gerenciamento dos processos e proposição de consultorias foram considerados fatores negativos.
Para assegurar a sustentabilidade do Projeto nos próximos dois anos, os entrevistados consideraram que
deveriam ser tomadas as seguintes ações: apoio da Presidência do Inep, criação de normativas para a
gestão do Prodoc, maior coordenação intra-áreas e inter-áreas responsáveis pelos produtos de Projeto e
qualificação e aumento do número de servidores voltados à execução do projeto.
Afirmaram que agora há uma unidade específica na Área responsável pela gestão do Projeto, porém a
equipe técnica envolvida em sua execução não está garantida para sua continuidade. Além disso, entendese que a infraestrutura tecnológica, o acesso a dados e a sistemas de informação, entre outros fatores de
infraestrutura, não estão assegurados até o fim do projeto em 2019.

4) Área 4
Para elaboração do Projeto, os respondentes consideraram uma etapa indispensável à realização de
diagnóstico preliminar das necessidades dos beneficiários diretos e indiretos.
Quanto à participação da equipe na elaboração do Prodoc na Área, houve divergências de entendimento
entre os respondentes, o que denota que, provavelmente, alguns servidores contribuíram, mas não toda a
equipe. Entretanto, foi destacado que a construção participativa foi um elemento importante para
viabilizar o Projeto. Foi relatado na entrevista que, analisando o que foi colocado como insumo
(consultorias e orçamento) no Prodoc, entende-se que a proposta foi muito ambiciosa, não tendo sido
realista devido, talvez, à falta de experiência da coordenação da Área à época nesse tipo de planejamento.
Percebe-se que os respondentes não compreendem bem a lógica do Projeto, ou seja, o que seria um
produto de Projeto, o que seriam atividades e subatividades para alcançar esse Produto. Isso mostra a
necessidade de maior conhecimento pelos entrevistados do Documento de Projeto.
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O processo para seleção de consultores foi considerado inadequado por quase todos os respondentes. Foi
relatado por eles na entrevista que o processo seletivo tem um nível de delicadeza, de complexidade que
talvez necessitasse ser incorporado um membro externo, inclusive da UGP, nesse processo. Entendem que
muitas questões formais surgem e a equipe da área técnica não domina todos os detalhes que possam
surgir no processo de seleção. Sugere-se inclusive a presença de um técnico da UGP na entrevista de
seleção. Consideram que essa aproximação maior com a UGP é muito importante e, quando ocorre, tem
funcionado bem.
Os respondentes não consideraram que tenha havido redução do apoio ao Projeto no período de 2015 a
2017. Por outro lado, considera-se que a consulta à CGCOP/MEC dificulta a execução do Projeto.
Quase todos os respondentes consideraram que o tempo para realização das consultorias, a
tempestividade e quantidade das mesmas foram adequados ao planejamento original. Cabe ressaltar que
houve necessidade de aditivos a contratos na 1ª. fase de execução, cancelamento de processos seletivos e
grande diferenças entre os insumos previstos e o que foi efetivamente realizado, demonstrando falta de
uma análise melhor do Documento de Projeto pelos respondentes.
Os principais motivos para não se ter uma melhor realização das atividades das consultorias foram
dificuldade de acesso ou uso de dados/informações necessários para os trabalhos e limitações de
qualificação técnica do responsável pela supervisão da consultoria.
Em relação à execução comparada ao planejado no Prodoc, todos responderam que a previsão de
consultorias constante do Prodoc não foi utilizada como parâmetro para a obtenção das metas do Prodoc,
sendo que o planejamento de consultorias está sendo modificado em relação à proposta do Prodoc original
para obtenção das metas previstas. Há o entendimento que a quantidade de consultorias contratadas foi
suficiente para o alcance das metas propostas no Projeto, apesar de as metas semestrais não estarem
sendo alcançadas, mostrando realmente que as metas constantes no Documento não têm sido usadas
como parâmetro para real execução do Projeto. Como obstáculos para cumprimento de metas, foram
citados os seguintes fatores: os servidores envolvidos terem dificuldades técnicas para atuar no desenho e
seleção de consultorias, o processo de contratação ser demorado e a expedição de novas normativas no
Inep que impossibilitaram o desenvolvimento de trabalho previsto em consultoria. Apenas um respondente
assinalou que mudanças na gestão em 2016 afetaram a execução do Projeto. Apesar da execução abaixo do
programado, os respondentes consideraram que o Prodoc já contribuiu para a realização de avaliações,
estudos ou pesquisas educacionais. Considerada essa etapa inicial de execução, foi mencionado que o
Projeto está sendo revisto para ser reduzido.
Um aspecto citado na entrevista é que as consultorias deveriam ser planejadas com base no planejamento
anual das Áreas, pois isso não tem ocorrido. Associado a isso, quando questionados sobre o sentimento, a
opinião e a visão deles sobre o valor do Projeto para as metas intermediárias e institucionais do Inep,
percebe-se que há ainda alguma resistência ao Prodoc, pois os pesquisadores consideram que não se
coaduna com o plano de trabalho da Área e percebem o Projeto como acessório. Os entrevistados
entendem que é necessário que o Prodoc reflita o Plano de Trabalho da Área.
Quanto aos instrumentos para execução do Projeto, a justificativa para não contratação de Pessoa Jurídica
foi desconhecimento por alguns e não necessidade da contratação por outros respondentes. Com relação à
contratação de agência implementadora (carta de acordo), os respondentes afirmaram não conhecer esse
instrumento.
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Em termos de contribuição para a eficácia do Projeto até o momento foi mencionada: a qualificação dos
servidores para gerenciamento dos processos e proposição de consultorias, tamanho da equipe para
gerenciamento dos processos e proposição de consultoria, processos de trabalho na UGP e CGCOP/MEC,
relação entre produto e atividades do Prodoc, o planejamento vigente da Área e a gestão da coordenação
executiva.
Foi considerado preocupante o fato de que algumas consultorias contratadas estarem realizando trabalhos
rotineiros da Área quando poderiam estar sendo realizadas consultorias para o desenvolvimento de
competências na equipe de forma que ela possa no futuro realizar aquele trabalho sem necessidade de
especialistas externos. Foi mencionado que consultorias são contratadas para atender a demandas
específicas que a equipe não tem tempo suficiente para desenvolver, o que se sabe não pode ocorrer no
âmbito de um projeto de cooperação internacional.
Foi informado que os produtos das consultorias foram validados pelos pesquisadores das áreas afins aos
objetos das consultorias. Indicaram, também, que esses produtos tiveram o reconhecimento pelos
responsáveis pelos serviços, produtos ou processos de suas áreas.
Com relação às ações concretas que o Inep deveria realizar nos próximos dois anos para assegurar a
sustentabilidade do Projeto, foram consideradas as seguintes ações por todos os respondentes: apoio da
Presidência do Inep e da coordenação executiva do Projeto, o aumento da estrutura organizacional da Área
e a qualificação de servidores voltada para execução do Projeto. Um dos respondentes ainda acrescentou:
uma maior coordenação intra e interáreas responsáveis pelos produtos do Projeto, aumento no número de
servidores na execução do Prodoc e dos recursos para infraestrutura necessária para sua execução.
Foi informado que há no momento uma unidade específica da Área responsável pela gestão do Prodoc.
Quanto às questões sobre a garantia da equipe técnica para continuidade das atividades do Projeto, bem
como a garantia da infraestrutura tecnológica e o acesso a dados e sistemas de informação, entende-se que
essas garantias estão asseguradas.
Importante assinalar a disposição da equipe da Área em proceder à revisão substantiva, focando no plano
de trabalho da Unidade, tendo em vista que a equipe atual não seria suficiente para executar tudo que o
Prodoc vigente contém.

5) Área 5
O diagnóstico preliminar das necessidades dos beneficiários diretos e indiretos para a elaboração do
Prodoc foi considerado indispensável para elaboração do Projeto. Segundo os respondentes, o Prodoc foi
elaborado pelos chefes da Área e por sua assessoria técnica, sem a participação das equipes das unidades.
Destacaram que a maioria dos formuladores do produto do Prodoc não trabalha mais na Área. Entende-se
que o Prodoc não pode ser desenhado/construído apenas por gestores, é necessário um trabalho
participativo com as unidades da Área executora do Projeto.
Um problema indicado na entrevista foi que, usualmente, o Prodoc tem seus objetivos definidos segundo
os interesses da gestão superior e, muitas vezes, por agendas externas à Área (MEC ou Presidência do
Inep). Nesse sentido, a mudança de gestão superior afeta tais objetivos, o que compromete a execução de
Projetos, como os de cooperação internacional. Foi destacado que agendas externas não motivam os
servidores ao engajamento nessas agendas, podendo levá-los a não se envolverem com elas por não terem
participado do seu planejamento.
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Foi relatado na entrevista que o Projeto é considerado fundamental, pois é um importante apoio para as
atividades da Área, principalmente no que diz respeito à pesquisa educacional e à busca e organização de
dados e informações. Por outro lado, vê-se a necessidade de reuniões na Área para a sensibilização da
equipe, para explicar a estrutura do Prodoc e também definição/conceituação de termos do Documento
como: ação, produtos, meta, atividade, etc. Essa sensibilização foi feita na Área e apresentou bons
resultados.
O processo de contratação de consultorias foi considerado adequado e não houve estratégia alguma para
envolvimento dos servidores na contratação de consultores. É importante destacar que, até o final de 2017,
foram propostas muito poucas consultorias, sendo que nenhuma delas foi realizada, ou seja, houve pouca
experiência da área nesse sentido. Há entendimento que as consultas e autorizações prévias da
CGCOP/SE/MEC dificultaram a execução do Projeto até o momento. Essa consideração talvez esteja
baseada em experiências passadas dos respondentes com outros projetos de cooperação. Considera-se ser
um grande problema no Inep: equipes pequenas e muito trabalho, portanto, os servidores ficam muito
envolvidos com suas atividades e não têm condições de acompanhar os trabalhos do Prodoc e, desta
forma, preferem não se envolver com consultorias externas.
Os entrevistados entendem que é importante tornar públicas as demandas das Áreas do Inep que utilizam
as mesmas bases de dados para evitar sobreposição/duplicidade de trabalhos. Cabe destacar que os termos
de referência para contratação de consultorias são divulgados na Rede Interna do Inep desde o início do
Projeto.
Na entrevista, foi demonstrada a atenção dada pela coordenação da Área às questões relacionadas ao
acompanhamento e à avaliação do Projeto, além das relacionadas à reprogramação das atividades
previstas no projeto original. A preocupação com a boa gestão e bom uso de recursos financeiros do
Prodoc ficou clara.
Quanto às questões relacionadas a uma melhor execução do Projeto, foi indicada na entrevista a
necessidade de aproximação das áreas de gerência de projeto (UGP) e finalística, pois há o entendimento
que a área finalística não conhece suficientemente os processos e que a UGP deveria atuar mais
intensamente na gestão das consultorias. Além disso, indicaram haver falta de recursos e de tempo para a
Área assumir a “administração” do Projeto. Sentem falta de um profissional na UGP que facilite a
operacionalização do Projeto. Há o entendimento entre os entrevistados que essa Unidade deveria possuir
profissionais especializados nas diversas temáticas de interesse para o Projeto de maneira a acompanhar
adequadamente os trabalhos das Áreas, ser o responsável pela “burocracia” e também pela concepção dos
documentos e pelos processos de trabalho. Considera-se que os técnicos da UGP deveriam transitar
constantemente nas Áreas executoras para apoiar a execução como era feito em gestão anterior. Outra
questão citada foi a importância de constituição de um grupo na UGP para capacitar as equipes que atuam
com o Prodoc.
Alguns tópicos foram destacados em relação ao tema da gestão do Prodoc:





Os coordenadores do Projeto tem que conhecer a Área e suas atividades como um todo.
Não é trivial trabalhar com o Projeto, portanto, é necessário capacitar os envolvidos para que se
possa executar conforme o programado.
Necessidade de se elaborar bem o Termo de Referência para se ter boas consultorias.
O acompanhamento da consultoria precisa ser feito pela pessoa da equipe que vai utilizar o
produto.
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Necessidade de apresentação do Projeto para os servidores do Inep, não só para os diretores.

Os respondentes avaliam ter havido redução do apoio ao projeto de 2015 para 2017 nas áreas responsáveis
por sua execução.

46

D.2.2 Síntese das respostas – Bloco 2
1) Produto 5 e Unidade de Apoio ao Projeto
Analisaremos agora algumas percepções dos servidores do Gabinete da Presidência e da UGP sobre o
Projeto. Foi feita essa opção de analisar na mesma Seção devido à natureza do produto 5, que é de apoio à
gestão do Prodoc, ou seja, ele existe para proporcionar melhores condições para que os demais produtos
sejam executados, além disso a UGP faz parte do Gabinete da Presidência, tendo uma grande interlocução
com os coordenadores desse Produto de Projeto.
A respeito da realização de diagnóstico preliminar das necessidades dos beneficiários diretos e indiretos, a
UGP considerou que era uma etapa indispensável para a elaboração do Prodoc.
Em relação ao entendimento do Prodoc nas áreas, observa-se na UGP que os servidores das diretorias
estão começando a despertar para necessidade do Projeto em suas atividades. Porém, ainda não existe a
visão que o Projeto pode trazer um benefício geral para a instituição.
A UGP acredita que uma das áreas iniciou uma experiência de gestão melhor no início do Projeto para
proporcionar melhor execução, mas isso não aconteceu nas demais áreas executoras.
Quanto à questão de a UGP compor a estrutura regimental do Gabinete da Presidência, ou seja, ser uma
unidade administrativa do Inep, como é entendido por alguns gestores do Inep, há a compreensão para os
entrevistados de que não faz sentido, pois a UGP é entendida como uma unidade transitória devido aos
projetos internacionais existirem por tempo determinado. Na opinião dos entrevistados, o que deve haver
no regimento interno do Inep são atividades da área dentro de alguma unidade administrativa que compõe
a estrutura organizacional do Instituto. Relataram que havia uma proposta na elaboração do atual
regimento interno do Inep de se vincular as atividades da UGP à assessoria internacional, como um braço
dela, essa assessoria sim fazendo parte da estrutura organizacional. Por outro lado, entende-se que, se a
UGP compusesse a estrutura do Gabinete, haveria mais interesse de os servidores trabalharem na área
porque já aconteceram várias passagens de servidores na Unidade e nenhum deles permaneceu.
Um aspecto observado é que as áreas de execução querem que haja um apoio maior de profissionais
externos à Área para atuar no Projeto, ou seja, querem que muitas etapas do processo sejam realizadas por
outras áreas do Inep, como a própria UGP. Isso é entendido pela Unidade como uma visão equivocada dos
papeis na gestão do Projeto.
Devido aos problemas de execução do Projeto, a UGP pretende fazer uma assessoria mais proativa junto às
áreas, monitorando o cumprimento das metas, propondo consultorias e oferecendo apoio para catalisar os
processos de trabalho nas Áreas executoras.
A grande questão considerada pelos entrevistados é que, com as mudanças nos gestores do Inep, os atuais
coordenadores de Projeto ainda não o assumiram enquanto projeto. Eles sabem que tem um projeto com o
Pnud, que eles são responsáveis porque tem uma portaria que os designou, mas não assumiram ainda
compromissos de prazos e metas a serem cumpridas de acordo com o Documento de Projeto.
Ao serem questionados sobre quais seriam os beneficiários diretos do produto sob sua coordenação
(produto 5), indicaram os coordenadores técnicos dos demais produtos de Projeto e a Área Nacional do
Projeto. Já os beneficiários indiretos seriam a CGCOP/SE/MEC e o PNUD, as equipes executoras do Projeto
nas Áreas, servidores do Inep e usuários dos serviços e produtos ofertados pelo Instituto.
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Quanto ao ajuste e à adequação dos produtos das consultorias, a equipe informou que esses projetos de
cooperação têm tido baixa execução nos últimos anos. No produto 5, só houve uma contratação finalizada
e o Gabinete está com duas consultorias em andamento, que estão ainda na fase de entrega dos primeiros
produtos. Considera-se que as sucessivas mudanças na Presidência no Inep dificultam a execução do
produto 5. Foi menciona o fato de terem sido três presidências diferentes desde o início da vigência do
Projeto, o que foi entendido como um ponto preponderante para os problemas de execução. Há a
percepção de que as Áreas também sofrem com mudança de gestão, mas não é tão intenso quanto na
Presidência.
Com relação à consultoria contratada em 2015, foi indagado se resultou em alguma melhoria e benefício
para o Projeto. Os entrevistados disseram que a ideia era interessante porque um dos chefes de gabinete
anteriores tinha pensado em fazer um mapeamento dos processos que tinham sido feitos e propor uma
ferramenta, na intranet, que pudesse facilitar a divulgação de todos os produtos dentro do Prodoc, mas
não foi desenvolvida a ferramenta posteriormente pelo Inep. Ainda, segundo os entrevistados, o produto
de consultoria foi importante porque “a gente percebeu, não que as coisas coincidiam, mas que eram
muito próximas. Então às vezes a DAEB pensa num produto que outra diretoria já tem algo similar já feito
né, algum tipo de estudo. Então a ideia era essa, tentar colocar ali pra fomentar o conhecimento e também
para disseminação.” Outra vantagem seria ajustar as demandas, pois muitas vezes uma Área demanda uma
consultoria cujo produto pode estar próximo de algum também demandado por outra Área e assim
poderiam utilizar as consultorias de forma mais eficiente e efetiva.
Com relação ao ajuste do produto 5, no sentido de avaliar a necessidade de sua manutenção e/ou adequar
às novas necessidades da Área, os entrevistados enfatizaram a importância da presença atualmente de um
coordenador de projeto no Gabinete, o que já significou um grande avanço na medida em que esse papel
estava sendo realizado pela chefia de gabinete, que tem muitas limitações de tempo para exercer essa
atividade.
2) DIRED – Produto 1
Nos questionários respondidos, foram considerados beneficiários diretos os pesquisadores que trabalham
na Coordenação-Geral de Instrumentos e Medidas Educacionais - CGIME e as entidades que, segundo a Lei
do Plano, são responsáveis pelo monitoramento e avaliação do PNE: Comissões de Educação da Câmara e
do Senado, Conselho Nacional de Educação - CNE, MEC e Fórum Nacional de Educação - FNE. Quanto aos
indiretos, foram citados pesquisadores em Educação e gestores educacionais nos níveis municipal, estadual
e federal.
Foi relatado que será necessário reestruturar o Produto 1 do Prodoc. A ideia é, a partir do plano de
trabalho da CGIME, verificar todas as necessidades e identificar em equipe o que realmente se precisa, com
base nas metas do PNE, para o redesenho do Prodoc.
Houve também uma divisão nas respostas da equipe com relação aos efeitos das produções do Projeto nas
atividades, produtos ou serviços do Inep. Metade da equipe acha que isso não ocorreu e a outra metade
que ocorreu nos estudos educacionais avaliativos apenas. Um desafio apontado pelos respondentes referese a um dos pressupostos da consultoria que é o fato de se esperar que o consultor realize a transferência
de conhecimentos naquela área em que desenvolveu seu trabalho. Mas o que ocorre é que muitas vezes a
consultoria torna-se novamente necessária por não haver, muitas vezes, tal transferência. Esse é um
aspecto que precisa de avanços na gestão do produto 1.
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Com relação ao PNE e o papel da Diretoria de realizar estudos para aferir o cumprimento das metas do
Plano, a equipe tem a visão que o PNE é lei e o papel da CGIME é monitorar as metas do PNE, já que foi
atribuída à Coordenação-Geral essa obrigação legal. Se elas são factíveis, se vão ser atingidas, se vai ter
outra lei no futuro que vai mudar o que está posto, não cabe à Área entrar nesse mérito. O que se tem que
fazer neste momento é monitorar aquilo que está na lei do Plano. Se são essas metas que estão em vigor, o
papel da CGIME é trazer maior clareza, colocando luzes em relação ao seu cumprimento e analisando os
problemas e as questões que podem levar ao não atingimento daquelas metas. É o que a CoordenaçãoGeral vai fazer como sua missão institucional.

3) DAEB – Produto 2
Há visão da equipe de que os beneficiários do Projeto restringem-se a pessoas que trabalham no Inep ou a
áreas do Instituto, enquanto a Coordenação entende que o Projeto pode beneficiar ao Mec, a governos
estaduais e municipais e a pesquisadores.
Quanto às contribuições do Projeto na realização de avaliações, estudos ou pesquisas da Daeb, houve
divergências nas percepções dos respondentes, o que demonstra dificuldades em associar os resultados do
Projeto a ações e serviços da Diretoria. Cabe destacar que só foram feitas três contratações até o momento
nesse Produto de Prodoc, sendo difícil existirem efeitos ou impactos significativos com a baixa execução até
o momento do Projeto. Entretanto, tanto o coordenador quanto a equipe consideraram que os canais de
disseminação de informações têm atendido melhor as especificidades de diferentes usuários e o Projeto
contribuiu para que isso acontecesse.
4) DAES – Produto 3
Foram considerados pelos respondentes como beneficiários diretos do Projeto o gabinete da Diretoria e as
coordenações-gerais da Área. Já como beneficiários indiretos, os estudantes da educação superior, os
cursos de graduação, pesquisadores e gestores em educação.
Na entrevista, foi destacado que o Prodoc deveria ter estrutura para que realmente ajudasse na
qualificação das reflexões sobre o trabalho da Diretoria, podendo gerar novos instrumentos, novas
metodologias e até mesmo novas políticas relacionadas à avaliação da educação superior.
Foi informado que não houve modificação das matrizes de referência do Enade e Revalida e não foram
desenvolvidos indicadores para educação superior no período. Por outro lado, houve mudanças nos
processos e instrumentos voltados à avaliação da educação superior e as bases de dados produzidas e
disseminadas pelo Inep estão mais fáceis de serem manipuladas pelos usuários, mas o Projeto não
contribuiu para isso.
5) DGP – Produto 4
Quanto aos beneficiários diretos e indiretos do produto 4, os respondentes dos questionários não
apresentaram tais beneficiários. Já na entrevista realizada, foi indicado que os beneficiários do Projeto
seriam todos os participantes dos exames e avaliações realizados pelo Inep, além dos gestores das áreas do
Inep responsáveis por tais exames e avaliações.
Segundo os entrevistados, há dificuldade de internalização do Prodoc na Diretoria e que ele é desenvolvido
principalmente em apenas duas coordenações: Coordenação de Desenvolvimento de Aplicação e
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Coordenação de Gestão e Monitoramento de Exames. Foi relatado que são realizadas reuniões semanais
de alinhamento na DGP, resultando na disseminação do conhecimento produzido no âmbito do Prodoc.
Os entrevistados informaram que as consultorias realizadas nesse 1º. momento do Projeto estavam ligadas
ao planejamento e à operação logística dos exames e às áreas de desenvolvimento, aplicação e
monitoramento dos exames.
Segundo os respondentes dos questionários, os benefícios para a equipe são evidentes na melhoria da
análise dos dados qualitativos que envolvem o processo de aplicações de exames e avaliações do Inep.
Afirmaram que um bom monitoramento dos procedimentos envolvidos na aplicação beneficia os
participantes.
Houve concordância sobre o aperfeiçoamento, a partir de 2016, dos processos relacionados à aplicação dos
exames, sobre a apreensão de novos conhecimentos, inclusive sobre segurança da aplicação dos testes.
Houve ainda: (i)planejamento de estratégias de crescimento e qualificação organizacional e operacional do
Inep voltadas à logística e segurança de aplicação dos exames e avaliações; (ii) realização de avaliações,
estudos ou pesquisas educacionais com maior eficiência, eficácia e efetividade e que o Projeto contribuiu
para isso. Os efeitos das produções realizadas no âmbito do Projeto já podem ser identificados no Saeb,
Enem, Encceja e Enade. A contratação de serviços via organismo internacional e a possibilidade de inclusão
de profissional especializado no trabalho da DGP agrega valor e experiência na opinião dos entrevistados.
O único fator negativo para a eficácia do projeto mencionado pelos respondentes é o tamanho da equipe
na Diretoria para proposição de consultorias. Segundo eles, os produtos das consultorias foram validados
pelos pesquisadores das áreas, os processos de aplicação dos Exames aperfeiçoados, novos conhecimentos
sobre aplicação dos testes e segurança da aplicação foram adquiridos e houve planejamento de estratégias
de crescimento e qualificação organizacional e operacional voltadas à logística e segurança de aplicação.
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E – Achados e Recomendações
E.1 – Achados da Avaliação
1) Desempenho Institucional
As mudanças de gestão de 2015 a 2017, que interferem no desempenho institucional, foram consideradas,
de maneira geral, negativas para obtenção dos produtos de Projeto e alcance das metas devido às
mudanças em processos, produtos e serviços do Instituto nesse período.
Há vinculação entre a ocupação da coordenação e direção no Projeto e o cargo ocupado na estrutura
organizacional do Inep, logo, até metade de 2017, foram três diretores nacionais (Presidentes do Inep) e
três coordenadores-executivos de Projeto (Chefes de Gabinete). Segue quadro abaixo com os quantitativos
de coordenadores por Produto de Projeto no período de quase dois anos:

Produto de Projeto
Produto 1
Produto 2
Produto 3
Produto 4
Produto 5

Coordenação
2
2
3
2
4

Coordenação Adjunta
4
2
2
2
1

Quanto à estratégia de envolvimento dos servidores no processo de contratação de consultores, não houve
relatos de ter sido formulada nenhuma estratégia nas áreas. Foi relatado em quatro das cinco áreas, que o
volume de serviço nos processos de trabalho do Inep é um grande limitador para envolver os servidores.
Percebe-se que realizar os exames e as avaliações programadas anualmente dentro do prazo e com a
qualidade necessária já ocupa o suficiente das equipes. O Projeto propõe um avanço da instituição em
quatro anos com o apoio de consultorias e do PNUD, porém o desempenho institucional nessa primeira
metade de Prodoc não contribuiu o seu bom desenvolvimento.
A partir dos relatórios de gestão 2015 e 20167, cabe destaque alguns fatos elencados como ameaças à
Instituição que podem impactar o Projeto:
a) Ausência de sistema de governança corporativa levando a ausência de avaliação de desempenho
institucional confiável.
b) Ausência de gestão estratégica o que acarreta em descontinuidade na gestão de projetos.
2) Eficiência
As Áreas executoras não têm tomado como base as metas e os insumos do Projeto, mas têm feito
contratações relacionadas ao Prodoc dentro dos limites das equipes em trabalhar com os recursos do
Projeto. Constata-se que os produtos de consultorias não foram gerados de modo adequado ao
planejamento original em termos de tempo, entretanto, foram considerados oportunos e com custo
compatível. Constata-se que os tempos para elaboração final de um TR e realização da seleção são altos,
demonstrando ineficiência nesses processos.

7

O relatório de gestão 2017 não estava disponível até o fim da elaboração deste Relatório.
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Outros aspectos relacionados à eficiência apontados foram: as atividades propostas de consultoria foram
consideradas suficientes e tempestivas para a elaboração dos produtos do consultor; onde houve alguma
execução, as atividades de Projeto não precisaram ser modificadas em relação à proposta do PRODOC
original; a qualidade dos produtos tem sido satisfatória em relação ao tempo e ao custo de elaboração; e os
custos das consultorias foram compatíveis com o planejado. Por outro lado, a quantidade de consultorias
contratadas não foi adequada ao alcance das metas propostas, dada tanto pela análise quantitativa quanto
pela qualitativa.
Percebe-se que as Áreas entendem que a UGP deveria atuar de maneira mais intensiva nos processos de
contratação de consultorias para aumentar a eficiência do Projeto. Algumas questões mais relevantes
sobre o papel da UGP foram:
1) A UGP ficar responsável pela elaboração do Termo de Referência – TR a partir de parâmetros gerais
passados pelas Áreas.
2) A UGP ficar responsável pela condução das entrevistas para seleção de consultoria.
3) Haver a participação de um técnico da Unidade nas comissões de seleção.
4) A UGP atuar de forma a reduzir a carga de trabalho das Áreas para a execução do Prodoc.
5) Lotação na UGP de profissionais especializados nas diversas temáticas de interesse do Prodoc para
atuar mais intensamente na execução do Projeto como um todo.
3) Aderência
O critério de Aderência refere-se a quanto o Projeto está sendo desenvolvido conforme as atividades e
subatividades. Não há evidências de desvio em relação ao desenho proposto no Prodoc, mas é importante
destacar que há áreas com nenhum ou muito baixo desenvolvimento do Projeto, o que limita a análise sob
esse critério.
Ao analisar os objetivos das consultorias contratadas, percebe-se que as consultorias foram pontuais sem
indicação de uma lógica de desenvolvimento de atividades de um Projeto. Nesse sentido, das questões a
seguir respondidas pelos envolvidos na execução do Projeto, apenas foi sinalizado algum desenvolvimento
nas atividades relacionadas à aplicação de exames e avaliações:
- Os processos relacionados à aplicação dos Exames do Inep foram aperfeiçoados? Foram aprendidos novos
conhecimentos sobre aplicação e segurança da aplicação dos testes produzidos pelo Inep? Foram
planejadas estratégias de crescimento e qualificação organizacional e operacional do Inep voltadas à
logística e segurança de aplicação dos seus exames e suas avaliações?
- Matrizes de referência dos Exames da educação básica foram alteradas? Aumentaram os conhecimentos
sobre metodologias de avaliação de aprendizagem e construção de testes educacionais da educação
básica? Foram aprendidas tecnologias inovadoras na elaboração de testes padronizados da educação
básica? Houve mudanças de parâmetros, critérios e mecanismos relacionados aos exames e avaliações da
educação básica?
- Novos indicadores educacionais para educação superior foram desenvolvidos? Houve mudanças em
processos ou instrumentos voltados à avaliação da educação superior?
- Foram desenvolvidos metodologias ou instrumentos para subsidiar a avaliação ou o monitoramento de
projetos, programas e políticas públicas educacionais?
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4) Eficácia
Quanto aos resultados esperados no Projeto com base nas atividades previstas e metas semestrais,
constata-se que o Projeto teve execução aquém do previsto até junho de 2017, sendo que as metas
semestrais não têm sido cumpridas e não tem servido de parâmetro para e execução do Projeto. Desta
forma, pode-se afirmar que as consultorias utilizadas no período de avaliação nos cinco produtos de
Projeto não estão sendo suficientes para o alcance dos propósitos do Prodoc.
Fatores que têm dificultado a eficácia do Projeto, segundo os envolvidos na gestão do Prodoc, são: equipe
reduzida nas áreas para trabalhar com o Projeto, metas e insumos superestimados, inadequação de
atividades e subatividades do Projeto com o planejamento atual das áreas e falta de reconhecimento de
valor do Projeto pelos servidores, gerando desinteresse em trabalhar com ele.
Os produtos de consultoria têm tido reconhecimento de valor em suas respectivas áreas, foram validados e
utilizados pelas áreas, entretanto, não têm sido disseminados pelo INEP internamente, muito menos
externamente.
Quanto à eficácia do Gasto, ou seja, se os recursos orçamentários previstos foram executados, os dados
quantitativos mostram que nem o recurso financeiro repassado ao PNUD até aquele momento tinha sido
utilizado até junho de 2017.
5)

Alocação de Recursos

O critério de alocação de recursos está vinculado às estratégias possíveis de implementação do Projeto,
pois há possibilidade de contratação de consultorias de pessoa física - PF, o mais comum nesses projetos de
cooperação, e pessoa jurídica - PJ, além da realização de Cartas de Acordo para constituição de Agências
Implementadoras para que atividades do Projeto ou parte delas possam ser realizadas por essas Agências.
Desta forma, investigou-se a alocação de recursos entre as diversas modalidades de forma de execução e
constatou-se que, até junho de 2017, só houve contratações de pessoas físicas.
Foi levantada nos questionários então qual a justificativa para não contratação de pessoa jurídica e o não
uso de Agência Implementadora – AI (Carta de Acordo) até aquele momento. Das cinco áreas, duas
demonstraram desconhecimento da possibilidade de se contratar Pessoa Jurídica e as demais não viram
necessidade. Já o uso de Agência Implementadora – AI ainda é menos conhecido. Mesmo as duas Áreas
que demonstraram saber da possibilidade do uso desse instrumento não parecem conhecer como executálo. Uma das áreas ainda respondeu considerar complexo elaborar Termo de Referência para contratação de
PJ e difícil acompanhar a execução de atividades do Projeto nas agências implementadoras.
6) Efetividade
Sobre as contribuições mais significativas do Projeto no Inep em termos de fortalecimento da instituição, a
baixa execução não permite mensurar bem tais contribuições. Segundo os Relatórios de Gestão 2015 e
2016, identificam-se mudanças em produtos e serviços nesses dois anos, mas não há evidências de
contribuição do Projeto.
Nos questionários respondidos, há a indicação de que os canais de disseminação de informações para a
educação básica têm atendido melhor as especificidades de diferentes usuários e o Projeto contribuiu para
que isso acontecesse. Além disso, foi respondido que houve o aperfeiçoamento, a partir de 2016, dos
processos relacionados à aplicação dos exames e a apreensão de novos conhecimentos na Área, inclusive
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sobre segurança da aplicação dos testes, com apoio do Projeto. Entretanto, não foi possível identificar
elementos de fortalecimento institucional nos dois casos.
Se forem analisados os relatórios de gestão 2015 e 2016 e buscar-se a relação deles com os produtos de
Projeto, observam-se cinco temas presentes em ambos.
O primeiro é o compromisso legal com publicação de estudos relativos à aferição do cumprimento das
metas do PNE. Uma medida de efetividade seria buscar publicações do Inep sobre o tema que estariam
relacionadas com as consultorias contratadas até junho de 2017. Não houve ainda publicações nesse
sentido no Portal do Inep, sendo que, até junho de 2017, havia dois relatórios descritivos sobre indicadores
para as vinte metas e cinco artigos na série PNE em Movimento sem relação com as consultorias
contratadas pela Área.
O segundo tema tratado nos relatórios de gestão é um projeto para uso do computador nos testes da
educação básica. Esse tema aparece entre as atividades do produto 2, mas não há relatos de
desenvolvimento da aplicação de testes usando tal recurso no Inep.
O terceiro tema apresenta a falta de registro de aprendizado institucional como “ameaça” ao Instituto. Há
no produto 4 uma atividade relacionada à gestão do conhecimento, mas o Projeto ainda não tem sido
executado nesse tema.
O quarto tema, presente no relatório de 2015, é a estruturação da Avaliação Nacional da Educação Infantil,
onde caberia alguma atividade relativa ao produto 2.
O último tema apresentado no relatório 2015 refere-se a capacitações para avaliadores e servidores sobre
os instrumentos de avaliação da educação superior com vistas à melhoria da qualidade da atuação e à
uniformização de processos, procedimentos e coesão. Esse tema está relacionado ao produto 3 do Prodoc,
que ainda não tinha iniciado sua execução.
A partir da leitura do Prodoc, identificam-se alguns resultados de mais longo alcance esperados para o
Projeto. Esses resultados são: contribuição para revisão ou atualização de conceitos na avaliação
educacional; disponibilização de informações produzidas pelo Instituto de maneira mais eficaz; informações
disponibilizadas pelo Inep favorecendo mais o seu uso pedagógico; e canais de disseminação das
informações produzidas pelo Inep atendendo melhor as especificidades de diferentes usuários. Como já
relatado anteriormente, o Projeto evoluiu pouco até a metade de sua vigência, portanto, obter-se alguma
efetividade não era esperado. Houve uma referência de uma Área que considera que os canais de
disseminação têm atendido melhor aos usuários, mas não foi especificada tal melhora.
Ao analisarmos os relatórios de gestão do Inep de 2015 e 2016, havia uma clara estratégia de investir-se em
ferramentas para disponibilização e disseminação de informações e em uso pedagógico dos resultados das
avaliações do Inep. Projetos Painel Educacional, Devolutivas, Sistema Provinha Brasil – Escolas e Sistema
Estadual e Municipal da Provinha Brasil foram implantados ou desenvolvidos e estão relacionados a
atividades de produtos do Projeto de Cooperação com o PNUD. Entende-se que o Prodoc poderia ter
contribuído nesses projetos importantes do Inep.
Quanto à adequação do Projeto à necessidade dos beneficiários diretos ou indiretos, o que contribuiria
para a sua efetividade, constata-se que não houve diagnóstico dessas necessidades como etapa do
processo de elaboração do Prodoc, entretanto, a maioria das áreas ou pessoas envolvidas entende que esta
era uma etapa indispensável.
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Poder-se-ia buscar essa adequação à necessidade dos beneficiários em documentos de planejamento do
Inep, porém não houve planejamento formal no Instituto no período de análise (2015 a 2017). Mesmo
sabendo que as diretorias podem ter desenvolvido planejamentos e planos para sua gestão anual, eles não
foram considerados para efeitos de análise dessa avaliação.
7) Sustentabilidade
Quanto à adequação das condições: administrativas, financeiras, legais, de infraestrutura e recursos
humanos para dar continuidade ao Projeto, permitindo o alcance dos produtos, atividades e metas, houve
posições divergentes entre os respondentes dos questionários quanto à infraestrutura e de recursos
humanos, alguns considerando as condições boas e outros não. Na questão de infraestrutura, nota-se que
não há muita confiança nas condições de acesso a bases de dados do Inep para alguns trabalhos de
consultoria. Já em relação aos recursos humanos, percebe-se que a relação entre volume de trabalho e
tamanho de equipes é alta (muito trabalho e poucos servidores) e também a dificuldade de alocação de
servidores nos processos de execução do Prodoc. Considerando que são possíveis: saída de servidores do
Inep para trabalhar em outras instituições, não realização de novos concursos e movimentação de
servidores para outras áreas, no geral, alguns respondentes entendem que não estão asseguradas as
condições adequadas de recursos humanos para executar o Projeto, comprometendo a sua
sustentabilidade até o fim da vigência. Inclusive, analisando os relatórios de gestão de 2015 e 2016, foi
colocado como ameaça ao Instituto dificuldades na manutenção de servidores no Inep devido às questões
da estrutura de carreira e remuneração.
A proposta orçamentária do Inep tem contemplado recursos para o Projeto. Não há previsão de aumento
de recursos, ainda mais num contexto de restrições orçamentárias, mas não têm sido necessários
aumentos. Questões orçamentárias não foram destacadas pelos respondentes como elemento que possa
comprometer a continuidade do Prodoc. Cabe ressaltar, segundo as propostas iniciais para revisão
substantiva, que deve haver redução do tamanho do Projeto para os próximos anos.
Na visão dos participantes da avaliação qualitativa, para assegurar a sustentabilidade das ações do Projeto
até o final de sua execução, foram destacadas: apoio da Presidência do Inep, onde estão lotados a Diretora
Nacional e o Coordenador-Executivo do Projeto; pessoal técnico mais qualificado e em maior número para
o Projeto; e mais recursos para infraestrutura física e de serviços.
Ao analisar outros itens relacionados à sustentabilidade, houve a formalização da estrutura do Inep em
2016, mas sem aumento na estrutura da organização, portanto, novas unidades administrativas e aumento
de cargos ou funções comissionados não serão elementos que o Projeto poderá contar para apoiá-lo.
Foi levantado junto às diretorias e ao Gabinete se há uma área específica responsável pela gestão do
Projeto. Três das cinco áreas afirmaram que há essa área, sendo que duas delas foram estruturadas
recentemente. Se analisarmos as estruturas organizacionais das cinco áreas partícipes, observa-se que é
quase inviável ocupar função ou cargo comissionado da Área para exercer exclusivamente algum papel de
chefia ou assistência para o Projeto.
Um elemento considerado estratégico para a gestão e sustentação do Projeto, foi a forma de elaboração do
Projeto nas diretorias. Com exceção de uma das cinco áreas que afirmou que houve participação de
servidores na elaboração do Produto de Projeto, as demais informaram que o Projeto foi concebido pelos
gestores da Área e alguns assessores. Nesse sentido, com a mudança de gestores com suas respectivas
assessorias, há maior probabilidade de esses novos gestores não darem continuidade à execução do
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Prodoc, sendo que não haveria a equipe para “defender” o Projeto. Foi relatado pelos entrevistados que o
Projeto é bastante desconhecido entre os servidores das áreas que o executam.
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E.2 – Recomendações
- Elaboração pela UGP de um documento explicativo/instrucional com orientações gerais sobre o Prodoc
para serem entregues aos novos coordenadores e ao Diretor Nacional do Projeto, já que a mudança desses
gestores no Projeto é consequência de mudanças de gestores do Inep.
- Prática de apresentação presencial do Projeto pelo Coordenador-Executivo e pela UGP a novos
coordenadores de Projeto.
- Se é entendido que é melhor para a gestão do Projeto ter uma coordenação por Produto de Projeto, é
recomendável haver uma equipe de trabalho, ligada diretamente ao coordenador do Projeto, que seja
responsável, na prática, pela execução do Prodoc, sendo responsável pelo monitoramento das atividades,
participando da elaboração de Termos de Referência e da seleção de consultorias, fazendo interlocução
com a UGP, realizando a tramitação de documentos e processos, entre outras atribuições administrativas.
- Os coordenadores deveriam realizar reuniões de trabalho com as equipes para apresentar e discutir o
Projeto. Elaborar textos explicativos/instrucionais para distribuir à equipe é uma estratégia que pode
melhorar o envolvimento dos servidores.
- O Inep desenvolver a cultura de planejamento formal com a inclusão de compromissos relacionados à
execução do Projeto pode melhorar o desempenho institucional em relação ao Projeto.
- Como há uma descentralização na gestão do Prodoc, é recomendável que os coordenadores estabeleçam
prazos para elaboração de TRs e realização de processos de seleção. Atrasos devem ser justificados.
- O Inep deveria definir claramente as atribuições da UGP e informar a todas as áreas do Instituto que
trabalham com cooperação internacional.
- Reestruturar o Prodoc para atender ao planejamento das áreas e à sua capacidade de execução.
Planejamento estratégico com duração de pelo menos quatro anos contribui para dar estabilidade ao
Projeto, pois não é recomendável mudar o Projeto a cada mudança de Coordenador de Produto.
- Incluir como parte do processo de trabalho das consultorias a disseminação interna e, dependendo da
natureza do trabalho, até externa. A disseminação contribui para o aprendizado institucional e é uma
forma de responsabilização quanto à qualidade das consultorias, tanto para os coordenadores, quanto para
os consultores.
- A UGP deveria elaborar materiais explicativos/instrucionais sobre as estratégias de implementação
(contratação de Pessoa Física e Jurídica, agências implementadoras, etc) para distribuir para os
coordenadores de Projeto.
- Se forem feitas revisões substantivas ainda no Prodoc, realizá-las com a participação das equipes
relacionadas à execução do Projeto.
- Em consultorias que dependem de dados que não são públicos, a coordenação do Projeto deve obter
garantias de que as áreas produtoras e a Diretoria de TI tenham condições de liberar tais bases para
consultoria. Recomendável que seja feita consulta aos responsáveis pelas bases com resposta formal de
liberação, incluindo na resposta o prazo estimado para tal liberação.
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- A gestão do Inep deveria criar condições para que servidores do Instituto sejam lotados na UGP para
fortalecimento institucional da Unidade e possibilitar que algumas ações, que só podem ser realizadas por
servidores públicos, possam ser feitas por profissionais lotados na própria UGP.

F – Considerações Finais
Com base na baixa execução do Projeto até maio de 2017, quando ocorreu a reunião tripartite referente à
2016, houve entendimento das instituições que compõe a estrutura de governança do Projeto, ABC/MRE,
INEP e PNUD, que era necessária a realização de uma avaliação intermediária do Projeto que contribuísse
para correção dos rumos do Prodoc, modificando-o ou até excluindo Produtos de Projeto ou Atividades
desses Produtos. Nesse sentido, a avaliação do Projeto é um insumo importante para a realização de
revisões substantivas, entendidas também como necessárias na referida Reunião Tripartite.
Este relatório de avaliação mostra que o Projeto não foi bem entendido em sua lógica estrutural e que
ainda não estava bem incorporado ao planejamento de atividades das diretorias participantes do Projeto.
Observa-se que não havia metas anuais das Diretorias partícipes relacionadas às metas do Projeto durante
o período de avaliação, inclusive não foram encontradas referências a ele nos relatórios de gestão ou
similares de 2015 e 2016.
Espera-se que as informações contidas neste relatório contribuam para que o Projeto tenha seus produtos
de Projeto concretizados até o final da sua vigência e no que diz respeito ao seu objetivo de “consolidar o
INEP como órgão de excelência reconhecido nacional e internacionalmente pela produção de estudos,
pesquisas, avaliações e indicadores educacionais”, mesmo que não seja alcançada a tal consolidação
enunciada, que o INEP tenha avançado em sua excelência nas produções de informações essenciais para
formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas educacionais no Brasil.
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Anexo I
Questionário para avaliação de meio-termo do PRODOC BRA/15/002

A) Respondentes necessários:
1º.) Coordenadores do Projeto nas 4 diretorias. Código: A
2º.) Coordenador-Executivo do Projeto (Chefe de Gabinete). Código: B.
3º.) Representante da UGP/Gabinete. Código: C.
4º.) Equipes das diretorias envolvidas na execução do Prodoc. Código: D.

B) Perguntas com múltiplas respostas: Código: M.

59

Bloco 1
1) Quais seriam os beneficiários diretos (pode incluir pesquisadores da própria diretoria) do produto
do Prodoc de sua Diretoria? (A e D)
________________________________________________________________

2) Quais seriam os beneficiários indiretos do produto do Prodoc de sua Diretoria? (A e D)
________________________________________________________________

3) A realização de diagnóstico preliminar das necessidades dos beneficiários diretos e indiretos para
elaboração do Prodoc era uma etapa indispensável? (A, B, C e D)

□ Sim.

□ Não.

4) Realize uma análise qualitativa do grau de realização, até o momento, das atividades e
subatividades previstas no Projeto para a geração do Produto de sua diretoria: (A e D)

Atividades

Subatividades Previstas

Análise do Grau de realização

5) Como foi elaborado o Projeto na sua diretoria? (A e D) S
a) Houve a participação de pesquisadores da área, mas a maioria não trabalha mais na diretoria.
b) Houve a participação de pesquisadores da área, sendo que a maioria trabalha na diretoria.
c) Só participaram da elaboração coordenadores ou assessores da área.
d) Foi elaborado apenas pelo diretor.
e) Não sabe e não tem informações sobre isso.
f) Outro:_____________________________________________________

Bloco 2
Na matriz de riscos para a implementação do Projeto, foi listado que havia uma probabilidade média de
ocorrência de descontinuidade do apoio ao Projeto devido a mudanças políticas ou a frequentes
mudanças da média ou alta gestão do Inep, o que impacta o ritmo de sua execução.
6) Você considera que houve redução do apoio ao Projeto de 2015 para 2017 nas áreas do Inep
responsáveis pela sua execução? (A, B e C)

□ Sim.

□ Não.

7) A implementação do Projeto depende de consultas e autorizações prévias do CGCOP/SE/MEC. Essa
etapa do processo dificulta a execução do Projeto? (A, B e C)

□ Sim.

□ Não.
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Bloco 3
8) Você considera que o processo de contratação de consultorias está adequado a um bom
desenvolvimento do Projeto em sua diretoria? (A e D)

□ Sim.

□ Não.

9) Qual a estratégia de envolvimento dos servidores no processo de contratação de consultores? (A)
M
a) Não há nenhuma estratégia.
b) Constituição de grupo voltado especificamente para o processo de contratação de consultores.
c) Reuniões periódicas para tratar do tema.
d) Inclusão da atividade nos planos de trabalho dos servidores.
e) Reuniões ou oficinas de trabalho para sensibilização quanto ao uso de consultorias pela
diretoria.
f) Outro:_______________________________________________________
10) Os produtos de consultorias foram considerados adequados ao planejamento original em termos
de? (A e D)
Fatores
Sim
Não
A – Tempo para realização da consultoria (duração do contrato)
B – Custo da consultoria (valor pago compatível com o produzido)
C – Tempestividade (produtos feitos no momento oportuno)
D – Quantidade de consultorias
E – Uso imediato nos processos, produtos ou serviços da área
relacionada à consultoria.

11) Quais os motivos/fatores que dificultaram a obtenção dos produtos e a realização de atividades das
consultorias contratadas? (A e D)
Fatores
Sim
Não
A – Qualificação técnica da consultoria
B – Qualificação técnica do responsável pela supervisão da consultoria
na área
C – Disponibilidade de tempo do responsável pela supervisão da
consultoria na área
D – Especificação de produtos e atividades no TR
E – Dificuldades de acesso ou uso de dados e informações necessários

Outros:______________________________________________________________
12) A previsão de consultorias constante no Projeto foi utilizada como parâmetro para a obtenção das
metas do Prodoc? (A)

□ Sim.

□ Não.

13) Se “não” na questão 12, o planejamento de consultorias foi modificado em relação à proposta do
Prodoc original para obtenção das metas previstas? (A)

□ Sim.

□ Não.

14) Se “não” na questão 12, a quantidade de consultorias efetivamente contratadas foi suficiente para
o alcance das metas propostas? (A)

□ Sim.

□ Não.
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Bloco 4
15) Qual a justificativa para a não contratação de Pessoa Jurídica - PJ em consultorias? (A) M
a) Desconhecia essa possibilidade.
b) Não viu necessidade até o momento.
c) Considera complexo elaborar TR para esse tipo de contratação.
d) Considera complexo acompanhar a consultoria PJ.
e) Entende como inadequado para o seu produto de Projeto.
f) Outro:________________________________________________________
16) Qual a justificativa para a não utilização de agência implementadora (carta de acordo) na execução
do Projeto? (A) M
a) Desconhecia essa possibilidade.
b) Não viu necessidade até o momento.
c) Considera complexo utilizar agências.
d) Considera complexo acompanhar a execução nas agências.
e) Entende como inadequado para o seu produto de Projeto.
f) Outro:________________________________________________________
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Bloco 5
17) Os resultados esperados, em termos de metas definidas, no produto de sua diretoria estão sendo
alcançados pelo Projeto no período de 2015/2017? (A)

□ Sim.

□ Não.

17.1) Se “não”, por quê? M
a) Não há servidores para atuar na execução do Projeto.
b) Novos gestores da diretoria não têm interesse pelo produto do Prodoc.
c) Os servidores envolvidos na execução do Projeto têm tido dificuldades técnicas para realizar a
contratação de consultorias.
d) Mudanças de gestão em 2016 afetaram a execução do Projeto.
e) Outros:__________________________________________________
18) Quais os fatores que contribuíram positivamente ou negativamente para a eficácia do Projeto até o
momento? (A)
Fatores
Positivo Negativo
A – Qualificação dos servidores para gerenciamento dos processos
B - Qualificação dos servidores para proposição de consultorias
C – Tamanho de equipe para gerenciamento dos processos
D - Tamanho de equipe para proposição de consultorias
E – Processos de trabalho na UGP
F - Processo de trabalho no CGCOP/SE/MEC
G – Relação entre produto e atividades do Prodoc e o planejamento
vigente da Diretoria
H – Envolvimento de diretor e coordenadores-gerais
I – Gestão da Coordenação-Executiva

19) Estes produtos de consultorias foram validados pelos pesquisadores das áreas relacionadas ao
objeto/finalidade dessas consultorias? (A)

□ Sim.

□ Não.

19.1) Se “não”, por quê? M
a)
b)
c)
d)
e)

A gestão da consultoria fica concentrada em um só servidor.
Não faz parte dos processos de trabalho essa validação.
As áreas não têm disponibilidade de tempo para validar.
As áreas não têm servidores qualificados para essa validação.
Outros:______________________________________________

Bloco 6
20) A partir de 2016, os processos relacionados à aplicação dos Exames do Inep foram aperfeiçoados?
(A e D) (DGP)

□ Sim.

□ Não.

20.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

□ Sim.

□ Não.
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21) A partir de 2016, Matrizes de Referência dos Exames do Inep foram alteradas? (A e D) (DAEB e
DAES)
Exames
Sim
Não
A – ENEM
B – ENCCEJA
C - ENADE

21.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?
Exames

Sim

Não

A – ENEM
B – ENCCEJA
C - ENADE

22) A partir de 2016, aumentaram os conhecimentos sobre metodologias de avaliação de
aprendizagem e construção de testes educacionais para educação básica? (A e D) (DAEB)

□ Sim.

□ Não.

22.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

□ Sim.

□ Não.

23) A partir de 2016, foram aprendidas tecnologias inovadoras na elaboração de testes padronizados
para educação básica? (A e D) (DAEB)

□ Sim.

□ Não.

23.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

□ Sim.

□ Não.

24) A partir de 2016, foram aprendidos novos conhecimentos sobre aplicação dos testes produzidos
pelo Inep? (A e D) (DGP)

□ Sim.

□

□ Sim.

□ Não.

Não.
24.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

25) A partir de 2016, foram aprendidos novos conhecimentos sobre segurança da aplicação dos testes
produzidos pelo Inep? (A e D) (DGP)

□ Sim.

□ Não.

25.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

□ Sim.

□ Não.

26) A partir de 2016, as bases de dados produzidas e disseminadas pelo Inep estão de mais fácil
manipulação pelo usuário interno ou externo? (A e D) (DAEB e DAES)

□ Sim.

□ Não.

26.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

□ Sim.

□ Não.

27) A partir de 2016, novos indicadores educacionais para educação superior foram desenvolvidos? (A
e D) (DAES)

□ Sim.

□ Não.
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27.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

□ Sim.

□ Não.

28) A partir de 2016, foram desenvolvidos metodologias ou instrumentos para subsidiar a avaliação ou
o monitoramento de projetos, programas e políticas públicas educacionais? (Dired) (A e D)

□ Sim.

□ Não.

28.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

□ Sim.

□ Não.

29) A partir de 2016, houve mudanças de parâmetros, critérios e mecanismos relacionados aos exames
e avaliações da educação básica? (Daeb) (A e D)

□ Sim.

□ Não.

29.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

□ Sim.

□ Não.

30) A partir de 2016, houve mudanças em processos ou instrumentos voltados à avaliação da educação
superior?(Daes) (A e D)

□ Sim.

□ Não.

30.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

□ Sim.

□ Não.

31) A partir de 2016, novos indicadores de avaliação da educação superior foram desenvolvidos?
(Daes) (A e D)

□ Sim.

□ Não.

31.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

□ Sim.

□ Não.

32) A partir de 2016, foram planejadas estratégias de crescimento e qualificação organizacional e
operacional do Inep voltadas à logística e segurança de aplicação dos seus exames e suas
avaliações? (DGP) (A e D)

□ Sim.

□ Não.

32.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

□ Sim.

□ Não.
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Bloco 7
33) Estes produtos de consultoria foram disseminados pelo INEP internamente? (B e C)

□ Sim.

□ Não.

33.1) Se “não”, por quê? M
a)
b)
c)
d)
e)

Houve entendimento que não era necessário.
Os produtos têm caráter sigiloso.
Há entendimento que os produtos são de uso interno da área.
Desconsiderou essa possibilidade.
Outros:______________________________________________

33.2) Se “sim”, como foi feita a disseminação? (B e C) M
a) Os produtos foram colocados na IntraNet sem destaque na página ou sem comunicado.
b) Os produtos foram colocados na IntraNet com destaque na página ou com comunicado por
alguma forma de mensagem (e-mail, por exemplo).
c) Resumo da consultoria foi enviado por e-mail para o Inep todo.
d) Resumo da consultoria foi enviado por e-mail para gestores do Inep.
e) Outros:______________________________________________

34) Estes produtos de consultoria foram disseminados pelo INEP externamente? (B e C)

□ Sim.

□ Não.

34.1) Se “não”, por quê? M
a) Houve entendimento que não era necessário.
b) Os produtos têm caráter sigiloso.
c) Há entendimento que os produtos são de circulação interna no Inep.
d) Desconsiderou essa possibilidade.
e) Outros:______________________________________________
34.2) Se “sim”, como foi feita a disseminação? M
a) Os produtos foram colocados no Portal do Inep sem destaque na página.
b) Os produtos foram colocados no Portal do Inep com destaque na página.
c) Resumo da consultoria foi colocado no Portal do Inep sem destaque na página.
d) Resumo da consultoria foi colocado no Portal do Inep com destaque na página.
e) Outros:______________________________________________
35) Os produtos de consultoria tiveram reconhecimento pelos responsáveis pelos serviços, produtos ou
processos relacionados a tal consultoria em suas respectivas áreas?(A)

□ Sim.

□ Não.

35.1) Se “não”, por quê? M
a)
b)
c)
d)

Qualidade insatisfatória dos produtos.
Objeto/Finalidade da consultoria inadequado ao planejamento atual da Diretoria.
Resistência da equipe em utilizar a produção da consultoria.
Outros:______________________________________________
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36) O Prodoc já contribuiu para a realização de avaliações, estudos ou pesquisas educacionais, com
maior eficiência, eficácia e efetividade na sua área? (A e D)

□ Sim.

□ Não.

37) Já podem ser identificados os efeitos das produções do Projeto nas atividades, produtos ou serviços
do Inep? (A e D)
Produtos ou Serviços
Sim
Não
A – Banco Nacional de Itens – BNI para Educação Básica
B – SAEB
C – ENEM
D – ENCCEJA
E – Banco Nacional de Itens – BNI para Educação Superior
F – Avaliação Institucional
G – Avaliação de Cursos de Graduação
H - ENADE
I – Estudos para aferição do cumprimento das metas do PNE
J – Estudos educacionais avaliativos
K – Sistemas de disseminação de informações produzidas pelo Inep
Outro:
Outro:
Outro:

38) Desde 2016, o Inep está disponibilizando informações produzidas pelo Instituto de maneira mais
eficaz, ou seja, da maneira como entende que as informações devem chegar aos usuários? (A e D)
(DAEB e DAES)

□ Sim.

□ Não.

38.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

□ Sim.

□ Não.

39) Desde 2016, as informações disponibilizadas pelo Inep estão favorecendo mais o uso pedagógico
dessas informações? (A e D) (DAEB e DAES)

□ Sim.

□ Não.

39.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

□ Sim.

□ Não.

40) Desde 2016, os canais de disseminação das informações produzidas pelo Inep têm atendido melhor
as especificidades de diferentes usuários visando maior compreensão ou maior apropriação dessas
informações? (A e D) (DAEB e DAES)

□ Sim.

□ Não.

40.1) Se “Sim”, o Projeto contribuiu para isso?

□ Sim.

□ Não.
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Bloco 8
41) Há uma área específica da Diretoria responsável pela gestão do Projeto? (A)

□ Sim.

□ Não.

42) A equipe técnica envolvida no Projeto da diretoria está garantida para a continuidade das
atividades do Projeto? (A) M

□ Sim.
□ Não, pois teremos redução de equipe este ano.
□ Não, pois a equipe envolvida precisará ocupar-se em outras atividades.
□ Não, pois o Projeto terá menos prioridade nas atividades da Diretoria.
□ Não, pois______________________________________________________.
43) Infraestrutura tecnológica, acesso a dados e a sistemas de informação, entre outros fatores de
infraestrutura, estão assegurados até o fim do Projeto em 2019? (A)

□ Sim.

□ Não.

44) Que ações concretas o INEP deverá realizar nos próximos dois anos para assegurar a
sustentabilidade ao Projeto?(A, B, C e D)
Ações
Sim
Não
A – Apoio da Presidência do Inep
B – Apoio da Coordenação-Executiva
C – Criação de normativos relacionados ao Projeto
D – Aumento da estrutura organizacional da Diretoria
E – Maior coordenação intra-áreas responsáveis por Produtos do
Projeto
F – Maior coordenação inter-áreas responsáveis por Produtos do
Projeto
G – Maior aporte de recursos financeiros
H – Qualificação de servidores voltada para execução do Projeto
I – Aumento no número de servidores na execução do Projeto
J – Aumento de recursos para infraestrutura necessária ao Projeto
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Anexo II
AVALIAÇÃO MEIO TERMO PNUD BRA/15/002
ROTEIRO DE ENTREVISTA – DIRED

Prezados,
O objetivo dessa entrevista é aprofundar as temáticas presentes no questionário
encaminhado para o coordenador e equipe que atuam no Projeto Pnud para
subsidiar a avaliação de meio termo, obrigatória e de responsabilidade de cada
área vinculada ao Projeto.
Para tanto, vamos colocar em discussão as respostas dos questionários no sentido
de identificar os maiores entraves e os avanços obtidos ao longo da execução do
mesmo.
Então, vamos começar com a palavra do coordenador e dos membros da equipe,
caso queiram fazer alguma observação antes de iniciarmos a entrevista
propriamente dita.

1) Quem da equipe leu o Prodoc (considerando todos os técnicos da
diretoria)?
2) Houve alguma discussão sobre o entendimento da equipe sobre o que se
considera produto e as atividades necessárias à consecução do mesmo?
3) Com relação a questão 1 do questionário, os beneficiários têm
conhecimento do Projeto? Sabem que todos os técnicos da área podem
propor atividades de consultoria, realização de estudos e outros
mecanismos que o projeto pode abarcar dentro, claro, das ações constantes
do Prodoc?
4) Ainda em relação a essa questão, quais instrumentos ou mecanismos que
poderiam ser utilizados para envolver mais diretamente a equipe da
diretoria na execução do projeto?
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5) Na questão 4 a reflexão é sobre o envolvimento da equipe na elaboração do
documento de projeto. A equipe considera necessário c os servidores da
diretoria no sentido de debater a importância da participação de todos os
técnicos da diretoria para que haja uma melhor compreensão dos objetivos
e produtos constantes no Projeto ?
6) Caso tenham considerado que o processo de contratação de consultorias
não está adequado, que mudanças consideram necessárias para que o
processo se adeque mais às necessidades da diretoria ou das
coordenações?
7) Com relação à questão 7 a equipe considera que os servidores estão sendo
envolvidos adequadamente e com número significativo de técnicos no
processo de contratação de consultorias?
8) Na questão 9 tratamos dos produtos das consultorias. Há alguma
observação a mais que a equipe queira fazer para que os produtos possam
ser mais ajustados às necessidades da DIRED?
9) Com relação aos motivos que possam ter dificultado o trabalho dos
consultores e a apropriação do produto pela equipe da DIRED, há alguma
observação que contribua para melhores práticas de contratação e
acompanhamento das consultorias?
10) Como o projeto contribuiu para o aumento do conhecimento da equipe?
Só através da leitura dos produtos dos consultores ou há a prática de
discussão com os mesmos no decorrer da consultoria?
11) O desconhecimento sobre a possibilidade de contratação de pessoa
jurídica e de utilização da agencia implementadora na execução do projeto
prejudicou de alguma forma a elaboração do documento e a execução do
Projeto? Quais seriam as facilidades ou ganhos que a equipe considera que
poderia ter tido utilizando esses dois mecanismos?

70

12) Há alguma ação que a equipe gostaria de propor para assegurar a
sustentabilidade do Projeto, além das listadas no questionário? Nesse caso,
a equipe conseguiria identificar que tipo de mecanismo poderia ser
utilizado para isso?
13) Em setembro está prevista a elaboração de uma Revisão Substantiva do
Prodoc. Há alguma mudança que a equipe gostaria de realizar nas
atividades e/ou prazos previstos até o final do mesmo (30/06/2019)?
(lembrando que não é possível a alterações dos produtos constantes no
documento, mas pode-se acrescentar novos produtos, caso a diretoria ache
necessário.)?
14) Seu produto de Projeto é Produto 1 – Aprimoramento de metodologia,
processos e instrumentos voltados à formulação, avaliação e
monitoramento de projetos, programas e políticas públicas educacionais.
Para se alcançar tal produto é necessário realizar atividades e, para isso, são
necessárias as consultorias. A Diretoria entende essa lógica do Projeto?
Consegue pensar na sua execução tendo como horizonte esse produto
realizado no final da execução? Como vocês avaliam a qualidade das
consultorias realizadas?
15) A equipe tem se apropriado das produções das consultorias nas
atividades e projetos da Diretoria? Como está se dando isso até o
momento?
16) Alguma atividade, produto ou processo foi aperfeiçoado com a ajuda do
Projeto? Qual?
17) Qual a visão dos servidores da área em relação ao valor do Projeto para
o alcance de metas intermediárias e institucionais do Inep? É visto como
“mais uma atividade para ocupar o tempo no serviço” ou como um
mecanismo a mais para o desenvolvimento das metas que o Inep precisa
alcançar?
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AVALIAÇÃO MEIO TERMO PNUD BRA/15/002
ROTEIRO DE ENTREVISTA – DAEB

Prezados,
O objetivo dessa entrevista é aprofundar as temáticas presentes no questionário
encaminhado para o coordenador e equipe que atuam no Projeto Pnud para
subsidiar a avaliação de meio termo, obrigatória e de responsabilidade de cada
área vinculada ao Projeto.
Para tanto, vamos colocar em discussão as respostas dos questionários no sentido
de identificar os maiores entraves e os avanços obtidos ao longo da execução do
mesmo.
Então, vamos começar com a palavra do coordenador e dos membros da equipe,
caso queiram fazer alguma observação antes de iniciarmos a entrevista
propriamente dita.

1) Quem da equipe leu o Prodoc (considerando todos os técnicos da
diretoria)?
2) Houve alguma discussão sobre o entendimento da equipe a respeito do que
se considera produto e as atividades necessárias à consecução do mesmo?
3) Com relação à questão 1 do questionário, os beneficiários têm
conhecimento do Projeto? Sabem que todos os técnicos da área podem
propor atividades de consultoria, realização de estudos e outros
mecanismos que o projeto pode abarcar dentro, claro, das ações constantes
do Prodoc?
4) Ainda em relação a essa questão, quais instrumentos ou mecanismos
poderiam ser utilizados para envolver mais diretamente a equipe da
diretoria na execução do projeto?
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5) Na questão 4 a reflexão é sobre o envolvimento da equipe na elaboração do
documento de projeto. A equipe considera necessário consultar e debater a
importância da participação de todos os técnicos da diretoria para que haja
uma melhor compreensão dos objetivos e produtos constantes no Projeto?
6) Caso tenham considerado que o processo de contratação de consultorias
não está adequado, que mudanças consideram necessárias para que o
processo se adeque mais às necessidades da diretoria ou das coordenações?
7) Com relação à questão 7 a equipe considera que os servidores estão sendo
envolvidos adequadamente e com número significativo de técnicos no
processo de contratação de consultorias?
8) Na questão 9 tratamos dos produtos das consultorias. Há alguma
observação a mais que a equipe queira fazer para que os produtos possam
ser mais ajustados às necessidades da DAEB?
9) Com relação aos motivos que possam ter dificultado o trabalho dos
consultores e a apropriação do produto pela equipe da DAEB, há alguma
observação que contribua para melhores práticas de contratação e
acompanhamento das consultorias?
10)
A equipe considera ser necessária uma mudança nas matrizes das
avaliações e exames em decorrência da BNCC?
11) Como o projeto contribuiu para o aumento do conhecimento sobre
metodologias de avaliação? Só através da leitura dos produtos dos
consultores ou há a prática de discussão com os mesmos no decorrer da
consultoria?
12) O desconhecimento sobre a possibilidade de contratação de pessoa
jurídica e de utilização da agencia implementadora na execução do projeto
prejudicou de alguma forma a elaboração do documento e a execução do
Projeto? Quais seriam as facilidades ou ganhos que a equipe considera que
poderia ter tido utilizando esses dois mecanismos?
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13) Há alguma ação que a equipe gostaria de propor para assegurar a
sustentabilidade do Projeto, além das listadas no questionário? Nesse caso,
a equipe conseguiria identificar que tipo de mecanismo poderia ser utilizado
para isso?
14) Em setembro está prevista a elaboração de uma Revisão Substantiva do
Prodoc. Há alguma mudança que a equipe gostaria de realizar nas atividades
e/ou prazos previstos até o final do mesmo (30/06/2019)? (lembrando que
não é possível a alterações dos produtos constantes no documento, mas
pode-se acrescentar novos produtos, caso a diretoria ache necessário.)?
15) Seu produto de Projeto é Produto 2 – Aprimoramento dos parâmetros,
critérios e mecanismos voltados aos exames e avaliações da educação
básica e estudos afins. Para se alcançar tal produto é necessário realizar
atividades e, para isso, são necessárias as consultorias. A Diretoria entende
essa lógica do Projeto? Consegue pensar na sua execução tendo como
horizonte esse produto realizado no final da execução?
16) Para o alcance das metas semestrais, são necessárias as consultorias. As
consultorias planejadas têm como parâmetro o alcance dessas metas? Vocês
compreendem essa lógica do Projeto, que uma meta pode depender de
várias consultorias ou que uma consultoria pode levar ao alcance de várias
metas?
17)

Como vocês avaliam a qualidade das consultorias realizadas?

18) A equipe tem se apropriado das produções das consultorias em suas
atividades e projetos? Como está se dando isso até o momento?
19) Alguma atividade, produto ou processo foi aperfeiçoado com a ajuda do
Projeto? Quais?
20) Qual a visão dos servidores da área em relação ao valor do Projeto para
o alcance de metas intermediárias e institucionais do Inep? É visto como
“mais uma atividade para ocupar o tempo no serviço” ou como um
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mecanismo a mais para o desenvolvimento das metas que o Inep precisa
alcançar?
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AVALIAÇÃO MEIO TERMO PNUD BRA/15/002
ROTEIRO DE ENTREVISTA – DAES

Prezados,
O objetivo dessa entrevista é aprofundar as temáticas presentes no questionário
encaminhado para o coordenador e equipe que atuam no Projeto Pnud para
subsidiar a avaliação de meio termo, obrigatória e de responsabilidade de cada
área vinculada ao Projeto.
Para tanto, vamos colocar em discussão as respostas dos questionários no sentido
de identificar os maiores entraves e os avanços obtidos ao longo da execução do
mesmo.
Então, vamos começar com a palavra do coordenador e dos membros da equipe,
caso queiram fazer alguma observação antes de iniciarmos a entrevista
propriamente dita.

1) Quem da equipe leu o Prodoc (considerando todos os técnicos da diretoria)?
2) Houve alguma discussão sobre o entendimento da equipe a respeito do que
se considera produto e as atividades necessárias à consecução do mesmo?
3) Com relação à questão 1 do questionário, os beneficiários têm
conhecimento do Projeto? Sabem que todos os técnicos da área podem
propor atividades de consultoria, realização de estudos e outros
mecanismos que o projeto pode abarcar dentro, claro, das ações constantes
do Prodoc?
4) Ainda em relação a essa questão, quais instrumentos ou mecanismos
poderiam ser utilizados para envolver mais diretamente a equipe da
diretoria na execução do projeto?
5) Na questão 4 a reflexão é sobre o envolvimento da equipe na elaboração do
documento de projeto. A equipe considera necessário consultar e debater a
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importância da participação de todos os técnicos da diretoria para que haja
uma melhor compreensão dos objetivos e produtos constantes no Projeto?
6) Caso tenham considerado que o processo de contratação de consultorias
não está adequado, que mudanças consideram necessárias para que o
processo se adeque mais às necessidades da diretoria ou das coordenações?
E caso esteja adequado, há alguma sugestão de melhoria?
7) O desconhecimento sobre a possibilidade de contratação de pessoa jurídica
e de utilização da agencia implementadora na execução do projeto
prejudicou de alguma forma a elaboração do documento e a execução do
Projeto? Quais seriam as facilidades ou ganhos que a equipe considera que
poderia ter tido utilizando esses dois mecanismos?
8) Há alguma ação que a equipe gostaria de propor para assegurar a
sustentabilidade do Projeto, além das listadas no questionário? Nesse caso,
a equipe conseguiria identificar que tipo de mecanismo poderia ser utilizado
para isso?
9) A equipe acha que o Projeto pode contribuir efetivamente para o
aprimoramento das atividades da diretoria ou as atividades têm sido
desenvolvidas a contento sem a contribuição que ele possa trazer em
relação a necessidade de contratação de consultorias, estudos, pesquisas
etc. que o Projeto propicia?
10) Em setembro está prevista a elaboração de uma Revisão Substantiva do
Prodoc. Quais mudanças a equipe gostaria de realizar nas atividades e/ou
prazos previstos até o final do mesmo (30/06/2019)? (lembrando que não é
possível a alterações dos produtos constantes no documento, mas podemse acrescentar novos produtos, caso a diretoria ache necessário).
11) Seu produto de Projeto é Produto 3 – Aprimoramento dos processos,
instrumentos, e desenvolvimento de novos indicadores de avaliação da
educação superior. Para se alcançar tal produto é necessário realizar
atividades e, para isso, são necessárias as consultorias. A Diretoria entende
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essa lógica do Projeto? Consegue pensar na sua execução tendo como
horizonte esse produto realizado no final da execução?
12) Para o alcance das metas semestrais do Projeto, são necessárias as
consultorias. Vocês compreendem essa lógica do Projeto, que uma meta
pode depender de várias consultorias ou que uma consultoria pode levar ao
alcance de várias metas?
13) Qual a visão dos servidores da área em relação ao valor do Projeto para o
alcance de metas intermediárias e institucionais do Inep? É visto como
“mais uma atividade para ocupar o tempo no serviço” ou como um
mecanismo a mais para o desenvolvimento das metas que o Inep precisa
alcançar?
14) Há alguma consideração a mais sobre o Projeto que a equipe queira fazer?
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AVALIAÇÃO MEIO TERMO PNUD BRA/15/002
ROTEIRO DE ENTREVISTA – DGP

Prezados,
O objetivo dessa entrevista é aprofundar as temáticas presentes no questionário
encaminhado para o coordenador e equipe que atuam no Projeto Pnud para
subsidiar a avaliação de meio termo, obrigatória e de responsabilidade de cada
área vinculada ao Projeto.
Para tanto, vamos colocar em discussão as respostas dos questionários no sentido
de identificar os maiores entraves e os avanços obtidos ao longo da execução do
mesmo.
Então, vamos começar com a palavra do coordenador e dos membros da equipe,
caso queiram fazer alguma observação antes de iniciarmos a entrevista
propriamente dita.

1) Quem da equipe leu o Prodoc (considerando todos os técnicos do diretoria)?
2) Houve alguma discussão sobre o entendimento da equipe a respeito do que
se considera produto e as atividades necessárias à consecução do mesmo?
3) Com relação à questão 1 do questionário, os beneficiários têm
conhecimento do Projeto? Sabem que todos os técnicos da área podem
propor atividades de consultoria, realização de estudos e outros
mecanismos que o projeto pode abarcar dentro, claro, das ações constantes
do Prodoc?
4) Ainda em relação a essa questão, quais instrumentos ou mecanismos
poderiam ser utilizados para envolver mais diretamente a equipe da
diretoria na execução do projeto?
5) Na questão 4 a reflexão é sobre o envolvimento da equipe na elaboração do
documento de projeto. A equipe considera necessário consultar e debater a
importância da participação de todos os técnicos do gabinete para que haja
uma melhor compreensão dos objetivos e produtos constantes no Projeto?
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6) Caso tenham considerado que o processo de contratação de consultorias
não está adequado, que mudanças consideram necessárias para que o
processo se adeque mais às necessidades da diretoria ou das coordenações?
7) Com relação à questão 7 a equipe considera que os servidores estão sendo
envolvidos adequadamente e com número significativo de técnicos no
processo de contratação de consultorias?
8) Na questão 9 tratamos dos produtos das consultorias. Há alguma
observação a mais que a equipe queira fazer para que os produtos possam
ser mais ajustados às necessidades do Gabinete?
9) Com relação aos motivos que possam ter dificultado o trabalho dos
consultores e a apropriação do produto pela equipe da DGP, há alguma
observação que contribua para melhores práticas de contratação e
acompanhamento das consultorias?
10) Há alguma ação que a equipe gostaria de propor para assegurar a
sustentabilidade do Projeto, além das listadas no questionário? Nesse caso,
a equipe conseguiria identificar que tipo de mecanismo poderia ser utilizado
para isso?
11) No decorrer de setembro está previsto o início da elaboração de uma
Revisão Substantiva do Prodoc. Há alguma mudança que a equipe gostaria
de realizar nas atividades e/ou prazos previstos até o final do mesmo
(30/06/2019)? (lembrando que não é possível a alterações dos produtos
constantes no documento, mas podem-se acrescentar novos produtos, caso
a diretoria ache necessário).
12) Seu produto de Projeto é Produto 4 – Proposição de novas estratégias de
crescimento e qualificação organizacional e operacional do Inep. A diretoria
entende essa lógica do Projeto? Consegue pensar na sua execução tendo
como horizonte esse produto realizado no final da execução?
13) Para o alcance das metas semestrais, são necessárias as consultorias. As
consultorias planejadas têm como parâmetro o alcance dessas metas? Vocês
compreendem essa lógica do Projeto, que uma meta pode depender de
várias consultorias ou que uma consultoria pode levar ao alcance de várias
metas?
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14) Como vocês avaliam a qualidade das consultorias realizadas?
15) A equipe tem se apropriado das produções das consultorias em suas
atividades e projetos? Como está se dando isso até o momento?
16) Alguma atividade, produto ou processo foi aperfeiçoado com a ajuda do
Projeto? Quais?
17) Qual a visão dos servidores da área em relação ao valor do Projeto para o
alcance de metas intermediárias e institucionais do Inep? É visto como
“mais uma atividade para ocupar o tempo no serviço” ou como um
mecanismo a mais para o desenvolvimento das metas que o Inep precisa
alcançar?
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AVALIAÇÃO MEIO TERMO PNUD BRA/15/002
ROTEIRO DE ENTREVISTA – GABINETE

Prezados,
O objetivo dessa entrevista é aprofundar as temáticas presentes no questionário
encaminhado para o coordenador e equipe que atuam no Projeto Pnud para
subsidiar a avaliação de meio termo, obrigatória e de responsabilidade de cada
área vinculada ao Projeto.
Para tanto, vamos colocar em discussão as respostas dos questionários no sentido
de identificar os maiores entraves e os avanços obtidos ao longo da execução do
mesmo.
Então, vamos começar com a palavra do coordenador e dos membros da equipe,
caso queiram fazer alguma observação antes de iniciarmos a entrevista
propriamente dita.

1) Quem da equipe leu o Prodoc (considerando todos os técnicos do gabinete)?
2) Houve alguma discussão sobre o entendimento da equipe a respeito do que
se considera produto e as atividades necessárias à consecução do mesmo?
3) Com relação à questão 1 do questionário, os beneficiários têm
conhecimento do Projeto? Sabem que todos os técnicos da área podem
propor atividades de consultoria, realização de estudos e outros
mecanismos que o projeto pode abarcar dentro, claro, das ações constantes
do Prodoc?
4) Ainda em relação a essa questão, quais instrumentos ou mecanismos
poderiam ser utilizados para envolver mais diretamente a equipe do
gabinete na execução do projeto?
5) Na questão 4 a reflexão é sobre o envolvimento da equipe na elaboração do
documento de projeto. A equipe considera necessário consultar e debater a
importância da participação de todos os técnicos do gabinete para que haja
uma melhor compreensão dos objetivos e produtos constantes no Projeto?
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6) Caso tenham considerado que o processo de contratação de consultorias
não está adequado, que mudanças consideram necessárias para que o
processo se adeque mais às necessidades da diretoria ou das coordenações?
7) Com relação à questão 6 a equipe considera que os servidores estão sendo
envolvidos adequadamente e com número significativo de técnicos no
processo de contratação de consultorias?
8) Na questão 9 tratamos dos produtos das consultorias. Há alguma
observação a mais que a equipe queira fazer para que os produtos possam
ser mais ajustados às necessidades do Gabinete?
9) Com relação aos motivos que possam ter dificultado o trabalho dos
consultores e a apropriação do produto pela equipe do Gabinete, há alguma
observação que contribua para melhores práticas de contratação e
acompanhamento das consultorias?
10) Há alguma ação que a equipe gostaria de propor para assegurar a
sustentabilidade do Projeto, além das listadas no questionário? Nesse caso,
a equipe conseguiria identificar que tipo de mecanismo poderia ser utilizado
para isso?
11) No decorrer de setembro está previsto o início da elaboração de uma
Revisão Substantiva do Prodoc. Há alguma mudança que a equipe gostaria
de realizar nas atividades e/ou prazos previstos até o final do mesmo
(30/06/2019)? (lembrando que não é possível a alterações dos produtos
constantes no documento, mas podem-se acrescentar novos produtos, caso
a diretoria ache necessário).
12) Seu produto de Projeto é Produto 5 - Expansão dos instrumentos e
estratégias de gestão do INEP. O Gabinete entende essa lógica do Projeto?
Consegue pensar na sua execução tendo como horizonte esse produto
realizado no final da execução?
13) Para o alcance das metas semestrais, são necessárias as consultorias. As
consultorias planejadas têm como parâmetro o alcance dessas metas? Vocês
compreendem essa lógica do Projeto, que uma meta pode depender de
várias consultorias ou que uma consultoria pode levar ao alcance de várias
metas?
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14) Como vocês avaliam a qualidade das consultorias realizadas?
15) A equipe tem se apropriado das produções das consultorias em suas
atividades e projetos? Como está se dando isso até o momento?
16) Alguma atividade, produto ou processo foi aperfeiçoado com a ajuda do
Projeto? Quais?
17) Qual a visão dos servidores da área em relação ao valor do Projeto para
o alcance de metas intermediárias e institucionais do Inep? É visto como
“mais uma atividade para ocupar o tempo no serviço” ou como um
mecanismo a mais para o desenvolvimento das metas que o Inep precisa
alcançar?
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AVALIAÇÃO MEIO TERMO PNUD BRA/15/002
ROTEIRO DE ENTREVISTA – UGP

Prezados,
O objetivo dessa entrevista é aprofundar as temáticas presentes no questionário
encaminhado para o coordenador e equipe que atuam no Projeto Pnud para
subsidiar a avaliação de meio termo, obrigatória e de responsabilidade de cada
área vinculada ao Projeto.
Para tanto, vamos colocar em discussão as respostas dos questionários no sentido
de identificar os maiores entraves e os avanços obtidos ao longo da execução do
mesmo.
Então, vamos começar com a palavra do coordenador e dos membros da equipe,
caso queiram fazer alguma observação antes de iniciarmos a entrevista
propriamente dita.

1) Como se dá a relação entre a UGP e as diretorias e gabinete com relação à
aceitação do Projeto, envolvimento das equipes das diretorias com a
unidade, interesse em aprender mais sobre o Prodoc, entendimento da
terminologia utilizada como p.e., diferenciação entre produto, atividade,
meta, insumo etc.?
2) Vocês entendem que o fato de não haver uma coordenação da UGP por
servidor traz alguma dificuldade para as interlocuções e articulações com as
diretorias?
3) Houve alguma discussão com as equipes sobre o entendimento do que se
considera produto e as atividades necessárias à consecução do mesmo?
4) Como vocês consideram o envolvimento das equipes na elaboração do
documento de projeto?
5) Caso tenham considerado que o envolvimento inexiste ou é incipiente o que
seria necessário fazer para o engajamento das equipes na discussão
conceitual e prática do projeto?
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6) Há alguma ação que a equipe gostaria de propor para assegurar a
sustentabilidade do Projeto, além das listadas no questionário? Nesse caso,
a equipe conseguiria identificar que tipo de mecanismo poderia ser utilizado
para isso?
7) Como vocês avaliam a qualidade das consultorias realizadas? A unidade tem
algum tipo de controle sobre o resultado das consultorias no sentido de
satisfação da equipe, tempestividade, etc.? Acham necessário esse
acompanhamento? Se sim, já têm alguma ação concreta nesse sentido?
8) Considera que o processo de execução do Projeto, principalmente a parte de
contratação de consultorias, precisa de mudanças? Funciona
adequadamente atualmente?
9) Qual o visão da UGP do papel do Diretor Nacional do Projeto e do
Coordenador-Executivo na gestão do Prodoc? Entende que deveria ser
diferente do que tem sido?
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