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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Memorando nº 13/2017/UFPR/R/ED/DEPLAE
Ao(À) Sr(a). UFPR/R/ED - Setor de Educação

  

 

Do: Departamento de Planejamento e Administração Escolar - DEPLAE

Para: Gabinete do Setor de Educação

 

Encaminho os relatórios de prestação de contas do projeto de pesquisa "Simulador de Custo-
Aluno Qualidade" (SimCAQ) referente ao ano de 2016 para análise do conselho setorial dessa
unidade.
 

 

Atenciosamente,

 

Prof. Dr. Thiago Alves

Coordenador do projeto

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ALVES, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 06/07/2017, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0261442 e
o código CRC C2C6DC16.

Referência: Processo nº 23075.184303/2017-54 SEI nº 0261442

https://sei.ufpr.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ITEM 23 do Check-list 

Contratante/Concedente: 

Universidade Federal do Paraná 

CNPJ: 

75.095.679/0001-49 

 

Contratada/Convenente: 

 

CNPJ: 

 

  

Nome do Coordenador:  

Thiago Alves 
CPF: 
829.600.701-00 

Departamento: 

Deplae 

Setor: 

Educação 

N
o
 da portaria de nomeação, se houver: 

 
N

o
 do Processo na UFPR: 

23075.088854/2015-26 

N
o
 do instrumento legal Vigência 

Na UFPR: 

111/2015 

Externo: Início: 

09/11/2015 

Fim: 

08/11/2019 

 

 

Gestão por Fundação de Apoio 

(  X )  Sim    (    )    Não 

Fundação 

(  X ) FUPEF  

(    ) FUNPAR 

Nº controle na Fundação: 

 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE ATIVIDADES 

Período 09/11/2015  a 31/12/2016 

 

 

1) Título do Projeto/Objeto 

Simulador de Custo-Aluno-Qualidade (SimCAQ):  ferramenta para Planejamento de 

Sistemas Públicos de Educação Básica em Condições de Qualidade 

 

2) Metas, Etapas e Atividades Desenvolvidas 

 Este relatório apresenta a descrição das atividades realizadas pelo projeto 

“Simulador de Custo-Aluno-Qualidade (SimCAQ):  ferramenta para Planejamento de 

Sistemas Públicos de Educação Básica em Condições de Qualidade” em sua primeira 

etapa. O projeto está sendo executado por grupos de pesquisa da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), quais sejam: Núcleo de Pesquisas em Política Educacional (NuPE) 

ligado ao Departamento de Planejamento e Administração Escolar (DEPLAE) do Setor 

de Educação (ED) e o Centro de Computação Científica e Software Livre (C3SL) ligado 

ao Departamento de Informática do Setor de Exatas. O projeto também conta com a 
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participação de alunos e docentes do Departamento de Design e do Departamento de 

Comunicação Social. 

 Igualmente, este documento tem o propósito de prestar contas da 1ª parcela de 

recursos financeiros no Termo de Execução Descentralizada (TED) número 3480, no 

valor de R$ 476.270,18
1
, referente ao ano de 2015, creditada em conta específica da 

UFPR em 16/12/2015. Devido à data do crédito e o recesso de final de ano na 

universidade, a execução do projeto foi iniciada em fevereiro/2016 e não em 

outubro/2015, como inicialmente previsto no plano de trabalho original. 

 Vale contextualizar a origem da relação entre a SASE/MEC e o SimCAQ. Ela 

remonta à época da sanção do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 13.005/2014, em 

junho de 2014. Naquele contexto, a SASE iniciou uma série de ações para prestar 

assistência técnica para elaboração e monitoramento dos planos educacionais locais 

correspondentes previstos na Lei 13.005/2014. E, diante da ausência de ferramenta 

conhecida para análise da meta 20 do PNE (cálculo do CAQi e CAQ, e do impacto 

financeiro dos planos), por meio de indicação de especialistas da área de financiamento 

da educação, a SASE conheceu a tese de doutoramento defendida na FEA/USP
2
 que deu 

origem ao modelo teórico do SimCAQ e demonstra a viabilidade de desenvolver um 

software para calcular o impacto financeiro das metas e condições de oferta previstas 

nos planos a partir do diagnóstico das realidades educacionais. Todavia, o 

desenvolvimento do SimCAQ estava parado desde 2012 por falta de recursos 

financeiros. Assim, considerando o potencial do simulador para os propósitos da SASE 

no contexto do PNE, foi firmado o TED 2347, no valor de R$ 49.895.20, entre SASE e 

a Universidade Federal de Goiás (UFG)
3
, cujo objeto foi a finalização da versão desktop 

do SimCAQ.  

O êxito do TED 2347 enquanto projeto piloto da parceria SASE-SimCAQ, 

materializado pela entrega da versão desktop do simulador em 08/12/2014 
                                                           
1
 O TED 3480 prevê a descentralização de recursos no total de R$ 2.050.444,41, em cinco parcelas anuais 

de 2015 a 2019. A parcela de 2016, ainda não creditada, é de R$ 791.582,18. Para 2017 está prevista uma 

parcela de R$ 716.276,26. Para 2018, a parcela prevista é da ordem de R$ 37.894,74, e, finalmente, R$ 

28.421,05, para 2019. 
2
 ALVES, Thiago. Desenvolvimento de um modelo de previsão de custos para planejamento de sistemas 

públicos de educação básica em condições de qualidade: uma aplicação a municípios de Goiás, Tese de 

Doutorado, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-13082012-

165657/pt-br.php. 
3
 O TED 2347 foi firmado com a UFG porque durante o período de execução, de outubro de 2014 a junho 

de 2015, o professor Thiago Alves, coordenador do projeto SimCAQ, era docente naquela universidade. 

O docente assumiu sua função docente na UFPR no final de junho/2015. 
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(http://pne.mec.gov.br/trabalhando-juntos/simcaq), motivou a proposição e a assinatura 

do TED em execução (3480), uma vez que somente uma versão web do SimCAQ 

permitirá acesso multiusuário para o público-alvo com as facilidades e velocidade de 

acesso pertinentes. Devido à complexidade do projeto web, por requerer uma estrutura 

de pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura de tecnologia de informação 

consideravelmente maior do que o primeiro, após vários meses de tratativas, os recursos 

da 1ª parcela do segundo TED foram repassados para a UFPR em dezembro de 2015.   

 A execução do projeto teve início com inúmeras reuniões entre a coordenação do 

projeto e os professores do Núcleo de Pesquisas em Política Educacional (NuPE/UFPR) 

para a organização e definição da forma de trabalho e com as providências para obter as 

aprovações nas instâncias administrativas pertinentes da UFPR (departamento, setor, 

pró-reitorias e agência de inovação), conforme estabelece as normativas da 

universidade. 

  No início da elaboração da proposta estava previsto a participação somente do 

Departamento de Planejamento e Administração Escolar (DEPLAE) na execução da 

pesquisa. Parte expressiva dos serviços de desenvolvimento do software, após pesquisa 

de requisitos funcionais na UFPR, seria contratada de empresas. No entanto, optou-se 

por realizar esforços no sentido de internalizar a execução do objeto ao máximo na 

UFPR. Por isso, no início das atividades, foi estabelecida uma parceria com o Centro de 

Computação Científica e Software Livre (C3SL) do Departamento de 

Informática/UFPR que manifestou interesse em desenvolver o SimCAQ como um 

objeto de pesquisa aplicado à Ciência da Computação. Esta forma de execução ressaltou 

ainda mais a natureza de pesquisa do projeto tanto na área de Políticas Educacionais 

quanto na área de Informática, bem como reforçou administrativamente os aspectos 

constantes no Decreto Lei nº 6.170/2007 e a recente nº Lei 13.243/2016. 

 Assim, definido este aspecto fundamental quanto à forma de desenvolvimento 

do simulador, passou-se à fase de composição e treinamento da equipe para atuar nas 

sete áreas do projeto utilizando, ao máximo, o quadro de pesquisadores e alunos da 

UFPR: (a) Pesquisa de requisitos; (b) Organização e documentação de bases de dados; 

(c) Transferência de conhecimentos e documentação; (d) Desenvolvimento; (e) Design; 

(f) Comunicação; e (g) Administrativa. 

  Para detalhamento da execução no período deste relatório, as atividades 

previstas no plano de trabalho foram classificadas em “realizada”, “em andamento” ou 

http://pne.mec.gov.br/trabalhando-juntos/simcaq
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“não iniciada”, conforme mostra o quadro 1, a seguir. Todas as atividades pertinentes ao 

período em questão foram realizadas ou estão em andamento (algumas têm prazo de 

realização previsto superior ao período limite desta prestação de contas). As atividades 

classificadas como “não iniciada” não deveriam ser realizadas no período coberto por 

este relatório. Por isso, estas últimas, não serão detalhadas. Segue descrição das 

atividades por ordem, conforme quadro 1. 

 
Quadro 1 – Análise do desenvolvimento das atividades do projeto 

Meta 
Ativi-

dade 
Especificação 

Duração* Realização/ 

situação 
Início Término 

1 
 

Delineamento da arquitetura e funcionamento do SimCAQ web 

(Relatório da análise de requisitos do sistema)  
fev/2016 jun/2016 Em Andamento 

 
1.1 

Reuniões da equipe responsável com a equipe de desenvolvimento do 

simulador para planejamento das atividades; 
fev/2016 jun/2016 Realizada 

 
1.2 

Avaliação das funcionalidades da versão atual do simulador (SimCAQ 

deskop); 
fev/2016 jun/2016 Realizada  

 
1.3 Delineamento das novas funcionalidades e  módulos  mai/2016 jun/2016 Realizada 

 
1.4 Elaboração de documento de especificação de requisitos do software; mai/2016 jun/2016 

Em Andamento 

[80%] 

2  
Pesquisa para subsidiar o desenvolvimento, disponibilização e 

manutenção do SimCAQ web no portal “Planejando a Próxima Década” 
fev/2016 nov/2019 Em Andamento 

 2.1 Projeto de arquitetura do software  fev/2016 jun/2016 Realizada 

 2.2 Desenvolvimento mai/2016 dez/2018 
Em Andamento 

[30%] 

 2.3 Manutenção corretiva   Jan/2017 nov/2019 Não iniciada 

 2.4 Testes de aceitação do software ago/2016 dez/2017 Não iniciada 

 2.5 
Administração do sistema (gestão de usuários, segurança e operação do 

sistema) 
fev/2016 nov/2019 Não iniciada 

 2.6 Transferência de conhecimento e acompanhamento do desenvolvimento fev/2016 dez/2017 
Em Andamento 

[60%] 

 2.7 
Realização de oficinas com secretarias municipais de educação para teste de 

uso; 
out/2016 dez/2016 Não iniciada 

 2.8 Obtenção, conversão e carga de dados mar/2016 nov/2019 Realizada 

 2.9 Elaboração de plano de treinamento e atendimento ao usuário ago/2016 dez/2016 Não iniciada 

 2.10 Montagem de infraestrutura de hardware para suporte ao projeto  jun/2016 dez/2016 Realizada 

 2.11 Suporte técnico para apoio ao usuário; out/2016 nov/2019 Não iniciada 

 2.12 Avaliação da utilização do sistema out/2016 nov/2019 Não iniciada 

3  
Realização de pesquisas e publicações de artigos sobre financiamento e 

planejamento da educação 
jun/2016 nov/2019 Em Andamento 

 3.1 Produção de estudos para subsidiar o debate sobre políticas de financiamento; jun/2016 nov/2019 Em Andamento 

 3.2 Publicação de artigos acadêmicos (livros, periódicos e congressos); out/2016 nov/2019 Em Andamento 

4  
Promoção da interação e debate sobre a meta 20 do PNE 2014-2024 a 

partir dos resultados do SimCAQ web 
ago/2016 nov/2019 Em Andamento 

 4.1 
Concepção, planejamento, execução e avaliação de plano de comunicação 

com partes interessadas; 
ago/2016 dez/2016 

Em Andamento 
[5%] 

 4.2 Produção de conteúdos para formação dos usuários; ago/2016 mar/2016 Não iniciada 

 
4.3 

Realização de seminários sobre planejamento e financiamento da educação 

básica; 
ago/2016 nov/2019 Não iniciada 

(*) Conforme alteração de cronograma solicitado à SASE, via SIMEC, no dia 06/05/2016. 
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 Conforme mostra o quadro 1, as quatro primeiras atividades descritas a seguir 

estão relacionadas à consecução da meta 1 - “Delineamento da arquitetura e 

funcionamento do SimCAQ web”: 

 Atividade 1.1: As reuniões da equipe são voltadas para o planejamento de 

atividades, treinamento, compartilhamento de informações, acompanhamento de 

tarefas e avaliação de resultados.  As reuniões da coordenação com os 

integrantes das sete áreas do projeto são realizadas semanalmente. Nesta fase 

inicial de execução, acontecem de uma até três reuniões por semana. As equipes 

do Laboratório de Dados Educacionais e C3SL têm reuniões internas semanais 

para planejamento, acompanhamento e avaliação de resultados entre seus 

membros. Vale ressaltar que nem todas as áreas do projeto trabalham no mesmo 

campus da universidade e que os consultores da área de transferência de 

conhecimento estão situados em Goiânia-GO. Além de reuniões presenciais 

entre as equipes que trabalham em locais diferentes, também são utilizadas vídeo 

conferências, trocas de email e ligações telefônicas nas comunicações da equipe. 

 

 Atividade 1.2: As atividades de avaliação das funcionalidades da versão atual do 

simulador (SimCAQ deskop) foi o ponto de partida para a elaboração dos 

Subsídios de Casos de Usos (ou Use Cases), doravante citado como “SUC” . A 

avaliação da versão anterior teve como objetivo o aperfeiçoamento e a expansão 

das funcionalidades do „SimCAQ dektop‟ para que a nova versão do simulador 

atenda as necessidades de diagnóstico, simulação e monitoramento dos planos 

no contexto do PNE 2014-2024. Na avaliação foram utilizadas as observações 

colhidas nas reuniões de trabalho com as equipes das secretarias municipais de 

educação de Palmas-TO e de São José dos Campos-SP em dezembro de 2014 

(atividades prevista na TED 2347), na aplicação do SimCAQ aos dados de 

Betim-MG que resultou numa apresentação no primeiro dia da Conferência 

Municipal de Educação para elaboração do Plano Municipal de Educação 

daquela cidade em 2015 e nas avaliações de gestores durante apresentações em 

meses de debate na reunião Nacional e na reunião estadual (SC) da União dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime) em 2015, entre outros seminários 

e apresentações. 
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 Atividade 1.3: O delineamento das novas funcionalidades e módulos consiste na 

pesquisa para a concepção da versão web do simulador. Esta atividade, assim 

como a atividade 1.2 está sob responsabilidade da coordenação da pesquisa e 

dos pesquisadores do NuPE. Esta atividade resultou na arquitetura de 

informação do simulador (ANEXO 1) e nos SUCs.  

 

  Atividade 1.4: A elaboração de documentos de especificação dos requisitos 

funcionais do software, após a decisão de que o simulador seria desenvolvido 

pela equipe do C3SL, consiste na tradução do conteúdo dos SUCs elaborados 

sob a forma de planilhas eletrônicas para a forma de Casos de Usos (Use Cases - 

UC) propriamente ditos para uso da equipe de desenvolvedores do C3SL.  Esta 

atividade está cerca de 80% concluída. Os UCs são um dos resultados parciais 

desta etapa da pesquisa. 

 

 Nos sete meses iniciais do projeto, cinco atividades relacionadas à meta 2 

(Pesquisa para subsidiar o desenvolvimento, disponibilização e manutenção do 

SimCAQ web no portal “Planejando a Próxima Década”) foram realizadas ou estão em 

andamento. São elas: 

 Atividade 2.1: o projeto de arquitetura do software foi realizado pela área de 

design de interfaces após análise do material produzido pelas atividades 

anteriores e várias reuniões com a coordenação de pesquisa e equipe do C3SL 

responsável pelo desenvolvimento. O resultado desta atividade está no anexo 

(ANEXO 1). O desdobramento desta atividade na continuidade do projeto é 

elaborar as interfaces e realizar testes de aceitabilidade, usabilidade e 

navegabilidade. 

 

 Atividade 2.2: O desenvolvimento dos aplicativos do projeto será realizado no 

C3SL. A infraestrutura de desenvolvimento e hospedagem também será 

garantida pelo C3SL que disponibilizará os servidores para armazenamento dos 

dados, código implementado, além de ferramentas de gestão de versão (GitLab) 

e gestão de projeto (Redmine). As versões intermediárias para testes, 

disponibilizadas durante o desenvolvimento, assim como a versão final, serão 

armazenadas e executadas nos servidores do C3SL. Assim, as principais 
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atividades de desenvolvimento do simulador na fase inicial consistiram em testes 

para definição das tecnologias que estão sendo adotadas e na preparação dos 

bancos de dados resultantes da atividade 2.8. 

 

 Atividade 2.6: As atividades de transferência de conhecimento são fundamentais 

no sentido de trazer o conhecimento acumulado na versão anterior do simulador 

(TED 2347) para o projeto em curso. Com este processo, o desenvolvimento da 

versão web tem sido otimizado, uma vez que diminui sobremaneira a curva de 

aprendizado da equipe do C3SL. Inicialmente, os profissionais que trabalharam 

na versão anterior foram contratados como consultores. Em seguida, foram 

necessárias reuniões presenciais para a definição de procedimentos, elaboração e 

avaliação do modelo de documentação dos casos de uso e estabelecimento de 

rotina de comunicação e compartilhamento de informações e arquivos com a 

equipe responsável pela organização e documentação das bases de dados 

(Laboratório de Dados Educacionais). Esta atividade está cerca de 60% 

concluída. 

 

 Atividade 2.8: As atividades de obtenção, conversão e carga de dados consistem 

na pesquisa e organização das bases de dados necessárias para o diagnóstico das 

realidades educacionais. Trata-se de uma atividade fundamental (fator crítico de 

sucesso) do projeto, uma vez que a maioria das funcionalidades do SimCAQ 

requerem informações de diagnóstico da localidade. Esta atividade é realizada 

no Laboratório de Dados Educacionais do Setor de Educação (sala 113-A) 

estruturado inicialmente somente para a realização do projeto SimCAQ.  O 

laboratório foi registrado na UFPR como projeto de extensão, pois os dados 

organizados naquele espaço, além de fornecer informações necessárias ao 

funcionamento do SimCAQ, serão disponibilizados para consulta dos usuários 

em uma plataforma online de visualização de dados educacionais. Nos meses 

iniciais da pesquisa, as atividades do Laboratório de Dados Educacionais 

resultaram na organização de 14 bases de dados oriundas de levantamentos do 

INEP, IBGE, Ministério do Trabalho e Emprego etc. 
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 Atividade 2.10: o Laboratório de Dados Educacionais foi estruturado para dar 

suporte à realização do projeto (vide fotos no tópico 9). Três bolsistas, uma 

analista de requisitos e um docente realizam atividades do projeto diariamente 

neste espaço. O laboratório possui quatro computadores de alta performance 

com pacote SPSS Linux para análise estatística conectados em rede com os 

servidores do C3SL.  No laboratório também ocorrem reuniões da coordenação 

com os membros das demais áreas do projeto (design, comunicação, 

administrativa, etc.). O projeto também conta, como contrapartida da 

internalização das atividades na UFPR, com o laboratório de desenvolvimento 

do C3SL (sala PA3 no Departamento de Informática – vide fotos no anexo 10), 

servidores do C3SL para armazenar e executar as versões de testes e finais do 

simulador e o laboratório de produção de conteúdos do Departamento de 

Comunicação Social (produção de vídeos e conteúdos para apresentação e 

treinamento de usuários).   

 

  As atividades da meta 3 (Realização de pesquisas e publicações de artigos sobre 

financiamento e planejamento da educação) visam subsidiar o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento do SimCAQ, bem como divulgar os resultados do projeto e subsidiar o 

debate sobre os diversos aspectos das políticas educacionais no contexto do PNE entre a 

comunidade acadêmica, gestores educacionais, profissionais da educação, comunidade 

escolar e as entidades da sociedade civil.  Os primeiros resultados destas atividades são 

o artigo publicado por Jacomini, Alves e Camargo (2016)
4
 e o artigo em elaboração por 

Thiago Alves e Adriana Dragone Silveira intitulado “Desigualdade de acesso na 

educação infantil: análise das áreas submunicipais de uma metrópole”.  

 As atividades concernentes à meta 4 do plano de trabalho (Promoção da 

interação e debate sobre a meta 20 do PNE 2014-2024 a partir dos resultados do 

SimCAQ web) visam estimular o uso do simulador pelos os usuários em potencial: (a) 

Agentes dos conselhos de educação; (b) Gestores dos órgãos de planejamento e finanças 

(das três esferas do governo); (c) Agentes do poder legislativo; (d) Comunidade 

Acadêmica; (e) Gestores e equipe gestora das secretarias e Ministério da Educação; (f) 

                                                           
4
 Jacomini, M., Alves, T., & Barbosa de Camargo, R. (2016). Remuneração docente: Desafiospara o 

monitoramento da valorização dos professores brasileiros no contexto da meta 17 do Plano Nacional de 

Educação. Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, 24(73). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v24.2386 

 



Relatrio  (0268148)         SEI 23075.184303/2017-54 / pg. 10

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 

 

ANEXAR: 
1. Extrato da ata do Conselho Setorial aprovando o Relatório Técnico de Atividades; 
2. Balancete do projeto, emitido pela fundação de apoio, demonstrando as movimentações 
financeiras realizadas na conta específica do projeto no interstício e acumulado. 

Página 9 de 23 

Sindicato e profissionais da educação; (g) Sociedade civil interessada no financiamento 

da Educação Básica de qualidade. A atividade 4.1 do quadro 1 foi iniciada com o 

ingresso do Prof. Mário Messagi do Depto. de Comunicação Social da UFPR no 

projeto.  A equipe de comunicação está estudando a concepção do SimCAQ e a 

arquitetura do simulador  para produzir um plano de comunicação. Todavia, a 

elaboração do plano necessita que o desenvolvimento do simulador esteja em estágio 

mais avançado.  

 

3) Objetivos e Resultados 

 

 O objetivo final do projeto é Viabilizar a disponibilização gratuita e na internet 

do Simulador de Custo-Aluno-Qualidade (SimCAQ) como ferramenta de suporte ao 

processo de elaboração/adequação e monitoramento/avaliação dos Planos Estaduais e 

Municipais de Educação visando a articulação das metas educacionais locais com as 

metas do Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei 13.005 de 25/06/2014 – e a previsão 

do montante de recursos financeiros necessário para a oferta da educação básica em 

condições de qualidade no período dos planos. 

 Para a consecução do objetivo final, quatro objetivos intermediários foram 

estabelecidos: 

• Realizar pesquisa para subsidiar o desenvolvimento e a disponibilização da versão 

web do SimCAQ no portal “Planejando a Próxima Década” (http://pne.mec.gov.br/), 

organizado e mantido pela SASE/MEC, como um instrumento de apoio aos Estados 

e Municípios na tarefa de análise financeira dos seus Planos de Educação;  

• Delinear a arquitetura e funcionamento da versão web do SimCAQ com sete 

módulos, sendo seis novos: „Padrão de Qualidade de Referência (PQR)‟; 

„Diagnóstico‟; Simulação - parâmetros e resultados; „Monitoramento e avaliação das 

metas do PNE‟; „Pactuação do regime de colaboração dos planos‟; „Formação, 

treinamento e suporte‟; „Acesso / Segurança / Administração do SimCAQ‟; 

• Fomentar pesquisas e publicações sobre financiamento da educação, custos 

educacionais e padrões de qualidade para cada etapa/modalidade da educação básica 

visando o aperfeiçoamento do simulador a partir da incorporação de novos 

conhecimentos;  
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• Promover a interação entre pesquisadores, gestores das redes de ensino, governos, 

profissionais da educação e sociedade civil para debater os desafios para o 

cumprimento da meta 20 do PNE 2014-2024 (Lei 13.005 de 25/06/2014). 

 

  O projeto tem quatro metas físicas alinhadas aos objetivos supracitados. O 

quadro 2 apresenta essas metas, os resultados parciais alcançados e a situação da meta 

nos sete primeiros meses de execução: 

 

Quadro 2 - Meta Física, resultados parciais, status da realização e execução 

financeira 

Meta Especificação Resultados Realização 

1 
Delineamento da arquitetura e 

funcionamento do SimCAQ web 

1.1 - Fluxograma e estrutura do simulador 

(anexo 1); 

 

Em andamento 

2 

Pesquisa para subsidiar o 

desenvolvimento, disponibilização e 

manutenção do SimCAQ web no portal 

“Planejando a Próxima Década” 

2.1 – Subsídios para elaboração de Casos de 

Uso (anexo 2); 

 

2.2 - Quadro sinóptico das bases de dados 

(anexo 3); 

 

2.3 – Dicionário de dados (anexo 4); 

 

2.4 – Protocolo de pareamento de variáveis 

(anexo 5); 

 

2.5 - Projeto de Extensão: Laboratório de 

Dados Educacionais (anexo 6); 

 

2.6 – Casos de Uso (anexo 7); 

 

2.7 – Relatório de desenvolvimento (anexo 8) 

 

Em andamento 

3 

Realização de pesquisas e publicações de 

artigos sobre financiamento e 

planejamento da educação 

3.1 – Artigo publicado em periódico 

científico (anexo 9); 

 

3.2 – Artigo em elaboração sobre 

desigualdades e planejamento da oferta 

educacional  

Em andamento 

4 

Promoção da interação e debate sobre a 

meta 20 do PNE 2014-2024 a partir dos 

resultados do SimCAQ web 

 

4.1. Formação da equipe de comunicação e 

estudo da concepção do SimCAQ. 

 

Em andamento 

 
 

 Conforme descrito na seção 1 deste relatório, a META 1 refere-se à avaliação da 

versão anterior e à concepção e planejamento da nova versão do SimCAQ quem tem 

funcionalidades ampliadas. A versão web, além da simulação dos valores de custo-

aluno qualidade e projeção do orçamento necessário para a consecução do plano 
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educacional, tem funções de „Diagnóstico‟ e „Monitoramento‟. O resultado parcial desta 

meta está expresso no anexo 1.  O anexo mostra a representação da estrutura do sistema 

que permite uma visão geral da estrutura do simulador em sete módulos (Padrão de 

qualidade de Referência, Recorte Espacial, Recorte Temporal, Acesso e oferta 

Educacional, Condições de Qualidade, Resumo dos Parâmetros de Simulação e 

Financiamento do Plano), além das rotinas de cálculos internas e o fluxo de navegação a 

partir da tela inicial (Landing Page). 

 Os resultados parciais relacionados à META 2  estão descritos nos anexos 2, 3, 

4, 5, 6, 7 e 8 deste relatório.   O anexo 2 apresenta os subsídios para elaboração de casos 

de uso. Os SUCs estão indicados também na representação de fluxo do sistema (anexo 

1). Este documento consiste em um conjunto de orientações detalhadas escritas pelos 

pesquisadores e analistas de requisitos do projeto para serem transformadas em 

algoritmos pelos desenvolvedores após serem traduzidas pela equipe de transferência de 

conhecimento em casos de uso (anexo 7). Em síntese, é a materialização da concepção 

do SimCAQ e, portanto, o ponto de partida do desenvolvimento. Os SUCs contêm a 

previsão de telas que os usuários verão, os campos com informações, as fórmulas de 

cálculo e como o simulador usará as bases de dados para mostrar informações e 

resultados.  

  A partir da elaboração dos SUCs, vários procedimentos relacionados à pesquisa, 

organização e padronização de bases de dados são necessários para fornecer os dados 

requeridos pelo simulador. Estes dados fornecem as informações de diagnóstico das 

realidades educacionais apresentadas pelo simulador. O anexo 3 mostra o quadro 

sinóptico das bases organizadas até o momento no projeto. Trata-se de 14 tabelas de 

dados formadas a partir dos microdados e metadados fornecidos pelo EducaCenso/INEP 

(e suas quatro bases de dados: escola, turma, matrículas e docentes), indicadores 

educacionais/INEP, Relação Anual de Informações Sociais/MTE, PNAD/IBGE, 

Censo/IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais/IBGE, Pesquisa do 

PIB/IBGE, Divisão territorial do país/IBGE, além do Atlas do Desenvolvimento 

Humano/PNUD.  O trabalho com as bases de dados é minucioso e complexo. Todas as 

bases de dados organizadas são acompanhadas por um dicionário de dados anexo 4 para 

torná-las compreensíveis aos desenvolvedores. Os dicionários contêm o código de cada 

variável, o rótulo, o formato e o período disponível dos dados. Os significados de cada 
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valor das variáveis categóricas também são apresentados nos dicionários (Ex: 

dependência administrativa: 1 = federal; 2=estadual; 3=municipal; 4=privado).   

  O SimCAQ é um simulador que precisa manter os dados atualizados a cada nova 

edição dos levantamentos supracitados que ele utiliza. Isso requer que protocolos de 

pareamento de variáveis (anexo 5) sejam utilizados para permitir que as bases de dados 

sejam empilhadas corretamente a fim de permitir a atualização automática do sistema ao 

longo do tempo e as consultas em série histórica. Ao todo, as bases de dados do projeto 

formam, até o momento, um conjunto de arquivos com centenas de GigaBytes (vide 

anexo 3). 

 Grande parte do resultado parcial obtido na meta 2 até esta etapa refere-se a 

organização das bases de dados. Conforme descrito na seção 2, esta parte do projeto tem 

importância capital e requereu a constituição do Laboratório de Dados Educacionais. O 

laboratório é um espaço físico (sala 113A no Setor de Educação da UFPR) equipado 

com computadores e softwares específicos para análise de dados. Como desdobramento 

do trabalho, o Laboratório de Dados Educacionais foi registrado como projeto de 

extensão (anexo 6). Enquanto projeto de extensão, o laboratório de dados terá uma 

plataforma de consultas online que dará acesso a todos dos dados organizados no 

âmbito do projeto por meio do sítio eletrônico www.dadoseducacionais.ufpr.br. Nesta 

plataforma, os usuários poderão monitorar as metas do PNE ao longo do tempo, em 

nível de país, estados e municípios, conforme o nível de desagregação permitido pelas 

fontes de dados, por meio de um painel de indicadores. Veja um exemplo de indicadores 

no quadro 3, abaixo. 

 

Quadro 3 – Painel de indicadores para monitoramento do PNE 

Nome do indicador 
Meta 

PNE 
Fonte 

Taxa de atendimento na Educação Infantil 1 
Censo Escolar/ INEP; PNAD/IBGE; 

Censo/IBGE 

Taxa de atendimento do Ensino Fundamental de 9 anos para população de 6 

a 14 anos 
2 

Censo Escolar/ INEP; PNAD/IBGE; 

Censo/IBGE 

Taxa de atendimento da população de 15 a 17 anos no Ensino Médio 3 
Censo Escolar/ INEP; PNAD/IBGE; 

Censo/IBGE 

Taxa de atendimento da população de 4 a 17 anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado 

4 
Censo Escolar/ INEP; PNAD/IBGE; 

Censo/IBGE 

Taxa de alfabetização da população de 8 anos 5 IPNAD/IBGE; Censo/IBGE 

Índice da oferta de educação em tempo integral 6 Censo Escolar/ INEP 

Índices de qualidade da Educação Básica 7 INEP/ IDEB 

Índice de escolaridade da população de 18 a 29 anos 8 IPNAD/IBGE; Censo/IBGE 

http://www.dadoseducacionais.ufpr.br/
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Taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais 9 
PNUD/ Atlas do Desenvolvimento 

Humano 

Índice da oferta de Educação de Jovens e Adultos vinculada à Educação 

Profissional 
10 Censo Escolar/ INEP 

Índice de matrícula na Educação Profissional 11 Censo Escolar/ INEP 

Taxa de matrícula na Educação Superior da população de 18 a 24 anos 12 
INEP/ Censo da Educação Superior; 

PNAD/IBGE; Censo/IBGE 

Índice de ampliação da Educação Supeior 13 INEP/ Censo da Educação Superior 

Índice de matrícula na Pós-Graduação stricto sensu 14 
INEP/ Censo da Educação Superior; 

PNAD/IBGE; Censo/IBGE 

Índice de formação específica dos professores 15 Censo Escolar/ INEP 

Índice de formação dos professores em Pós-Graduação 16 Censo Escolar/ INEP 

Índice salarial dos professores x outros profissionais 17 RAIS/MTE; PNAD/IBGE 

CAQi / CAQ 20 
IBGE; FINBRA/STN, SIOPE/FNDE, 

Fundeb/FNDE 

Índice de investimento público na educação pública 20 
IBGE; FINBRA/STN, SIOPE/FNDE, 

Fundeb/FNDE 

 

 Assim, com o projeto de extensão que surgiu como conseqüência dos 

procedimentos para o desenvolvimento do SimCAQ, o TED 3480 gerará dois produtos: 

(a) SimCAQ web e a (b) Plataforma de consultas online do Laboratório de Dados 

Educacionais (www.dadoseducacionais.ufpr.br) . 

  Ainda em relação à meta 2, os Casos de Uso (anexo 7) são os documentos que 

subsidiam o desenvolvimento do simulador. Eles absorvem as orientações da pesquisa 

expressas no SUCs (anexo 2) e traduzem de forma detalhada as instruções para os 

desenvolvedores. Os casos de uso documentam o sistema e registram todo o 

conhecimento contido no simulador. Nem todos os casos de uso foram desenvolvidos 

durante o período coberto por este relatório (cerca de 80%).  

 Vale ressaltar que no primeiro ano do projeto, grande parte dos esforços da 

equipe foi direcionada para a pesquisa que precede o desenvolvimento do simulador. Os 

anexos de 1 a 7 documentam os resultados da pesquisa voltada para o desenvolvimento 

do simulador. 

  Por fim, o anexo 8 apresenta o relatório das pesquisas, testes e procedimentos 

adotados pela equipe do C3SL para o desenvolvimento do SimCAQ e da plataforma de 

consultas do Laboratório de Dados Educacionais. Esta etapa inicial de execução exigiu 

grandes esforços de preparação para o desenvolvimento no sentido de recrutamento, 

seleção e treinamento da equipe de desenvolvedores; análise da versão anterior do 

simulador; pesquisa e testes de bancos de dados e linguagem mais adequados para o 

projeto; avaliação da versão desktop do simulador e estabelecimento de metodologia de 

trabalho e compartilhamento de informações entre os pesquisadores que elaboram os 

http://www.dadoseducacionais.ufpr.br/
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SUCs, a equipe do Laboratório de Dados Educacionais que preparam as bases de dados 

e os consultores que elaboram os Casos de Uso. 

 O desenvolvimento de códigos e demais artefatos funcionais do simulador foram 

quantificados em cerca de 205 pontos de função. Para verificação deste resultado, entre 

outros procedimentos, podem ser consultados os seguintes repositórios do C3SL: 

 

 GERENCIAMENTO:  

o tarefas de gerenciamento: https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/SCRUM4 

o Atribuições de tarefas: https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/SCRUM/boards 

o Casos de uso estão na lista "User Story/Use Case". 

 FRONTEND (Interface) 

o Interface do simulador: https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/simcaq-ui 

o Interface do laboratório de dados educacionais (monitoramento): 

https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/labdados-ui 

 

 BACKEND 

o Banco de dados: https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/monetdb 

o Consultas e definição das tabelas: 

https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/monetdb/tree/master/sql 

o  Servidor da aplicação: https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/simcaq-node 

o Testes de desempenho: https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/bd_bench (testes 

de desempenho entre banco de dados abertos, voltados para aplicações intensivas em consultas) 

 

 

 Como resultado da Meta 3, foi publicado um artigo em um periódico científico 

americano. Outros estudos estão em elaboração e serão publicados ao longo dos quatro 

anos do projeto. 

 As atividades relativas à Meta 4 ainda estão em fase inicial, pois necessitam dos 

resultado consolidado das fases anteriores para avançarem. Como resultado importante 

relativo a essa meta até o momento, temos a parceria com o professor Dr. Mário 

Messagi do Departamento de Comunicação Social da UFPR que coordenará a 

elaboração e implementação do plano de comunicação do projeto. 

 

https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/SCRUM4
https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/SCRUM/boards
https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/simcaq-ui
https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/labdados-ui
https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/monetdb
https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/monetdb/tree/master/sql
https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/simcaq-node
https://gitlab.c3sl.ufpr.br/simcaq/bd_bench
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4) Benefícios Acadêmicos Alcançados 

... 

3.1) Promoção da interdisciplinaridade: o projeto potencializa os diálogos 

interdisciplinares entre docentes e discentes das áreas de Educação, Informática, Design 

e Comunicação (vide seção, equipe da pesquisa) para a construção de conhecimento 

aplicados a área de planejamento, avaliação e financiamento da Educação.  

 

3.2) Estruturação do Laboratório de Dados Educacionais como espaço de pesquisa para 

o Programa de Pós-Graduação em Educação com computadores de alta performance 

com o pacote SPSS Linux para análise estatística conectados em rede com os servidores 

do C3SL para armazenamento seguro dos dados; 

 

3.3) Atividades que fortalecem o vínculo entre Ensino, Pesquisa e Extensão: as 

atividades deste projeto fortalecem o vínculo entre Ensino, Pesquisa e Extensão na 

medida em que envolvem alunos da graduação e pós-graduação, docentes e comunidade 

externa no desenvolvimento das seguintes atividades: 

a) Ensino: formação dos graduandos dos cursos de Pedagogia, Ciência da 

Computação, Design, Geografia e Comunicação e dos e pós-graduandos dos 

programas de Educação e de Informática que fazem parte da equipe do projeto; 

utilização dos dados educacionais disponibilizados pelo “Laboratório de dados 

educacionais” nas disciplinas nas disciplinas da Pedagogia “Organização e 

Gestão da Educação Básica II”, “Políticas Educacionais”, “Estatística Aplicada à 

Educação” e paras as demais licenciaturas na disciplina “Política e Planejamento 

da Educação Brasileira, assim como nas disciplinas da Linha de Políticas 

Educacionais do PPGE. 

 

b) Pesquisa: a pesquisa é princípio fundante para a construção do conhecimento 

e consecução dos objetivos deste projeto, uma vez que envolve: a) levantamento 

de bases de dados educacionais; c) organização e estruturação das bases de 

dados de interesse em formato de série temporais; d) pesquisa para 

desenvolvimento de soluções computacionais (engenharia do software, 

arquitetura de navegabilidade, design gráfico, monitoramento de acesso, 
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avaliação do uso) e disseminação do conhecimento por meio de publicação de 

artigos.  

 

c) Extensão:  participação em  seminários e debates para divulgar o SimCAQ 

para o planejamento das redes de ensino.  

 

3.4) Disseminação do conhecimento gerado por meio de artigos. 

 

5) Produção tecnológica gerada 

O SimCaq, versão software, que será um produto tecnológico do projeto, encontra-se 

em desenvolvimento. 

 

6) Dificuldades encontradas 

 

 O início do projeto impôs alguns desafios inerentes a uma pesquisa no porte e 

nível complexidade do objeto em questão: 

a) Formalização e aprovação da pesquisa nas diversas instâncias pertinentes 

(departamentos, setores e pró-reitorias) da UFPR, conforme estabelece as 

normativas da universidade; 

b) Recrutamento, seleção, treinamento e formalização da participação de 

integrantes para a composição da equipe; 

c) Montagem de estrutura física no setor de educação (Laboratório de Dados 

Educacionais) que requereu rearranjo do espaço físico, aquisições de 

equipamentos e softwares e estabelecimento de rede de comunicação de 

computadores com os servidores do C3SL; 

d)  Estabelecimento de metodologia de trabalho em equipe e o necessário 

compartilhamento de informações entre as sete áreas do projeto; 

e) Outras dificuldades próprias da pesquisa para o desenvolvimento de um software 

sem similares no mercado. Entre as mais comuns: (a) criação de rotinas e 

interfaces sem parâmetros anteriores (ex. custo de transporte escolar não viário), 

(b) pesquisa para criação de rotinas de cálculos mais eficientes para o 

funcionamento do simulador (ex. rateio de custos entre etapas de ensino, 

projeção de matrículas etc.); (c) dificuldades de comunicação das demandas 

entre as áreas da pesquisa (Ex. entre a área de organização de bases de dados e 
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área de pesquisa de requisitos); e (d) necessidade de repetições e retrabalhos, 

pois nem sempre as primeiras soluções são as melhores ou mais viáveis para o 

projeto. 

 

 Em relação à execução do termo de execução descentralizada em seus aspectos 

formais e operacionais, a primeira dificuldade refere-se ao atraso na efetivação da 

descentralização dos recursos (ocorrida somente em 16/12/2015), o que fez com que a 

pesquisa tivesse início em fevereiro/2016 e não em outubro/2015, conforme previsto no 

plano de trabalho original. 

 A segunda dificuldade para a execução deste projeto, cujo objeto envolve a 

pesquisa de soluções para o desenvolvimento de um software sem similar no mercado e 

cujas funcionalidades (e complexidade do desenvolvimento das mesmas) não são 

conhecidas à priori, é a adoção, por parte do órgão concedente, da medida “pontos de 

função” para estimar o valor inicial do projeto e analisar o cumprimento do objeto.  Em 

projetos anteriores realizados pela UFPR por meio de TEDs que envolveram 

desenvolvimento de software, em que órgãos do governo federal foram concedentes, 

não foram adotados “pontos de função”. 

  A terceira dificuldade do projeto, ao final da primeira etapa de execução, 

momento em que o desenvolvimento está em seu ponto máximo, é a necessidade do 

recebimento da 2ª parcela de recursos financeiros do projeto, referente ao ano de 2016, 

para que a equipe de desenvolvedores seja mantida e ampliada, conforme a necessidade 

do projeto.  

 

7) Prestação de Contas Simplificada 

a. Plano de Aplicação 

     3390.14.00 Diárias    =    20.480,00 
VALOR  

PREVISTO 
VALOR 

REALIZADO 
SALDO 

3390.14.14 Diárias no País 20.480,00 0,00 20.480,00 

          

3390.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes    =    502.720,00       

 3390.18.99 Alunos de Graduação I (juntado I e II = 100.000,00 + 141.120,00) 241.120,00 46.440,00 194.680,00 

3390.18.99 Alunos de Pós-Graduação I 120.000,00 34.355,30 85.644,70 

3390.18.99 Alunos de Pós-Graduação II 141.600,00 52.346,86 89.253,14 

          

3390.30.00 Material de Consumo    =    12.242,49       
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3390.30.16 Material de Expediente 12.242,49 0,00 12.242,49 

          

3390.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção    =    54.382,20       

 3390.33.01 Passagens Nacionais 54.382,20 0,00 54.382,20 

          

3390.36.00 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    =    
1.049.658,50 

      

3390.36.06 Contratação de pessoa física com RPA (ERA 798.658,50) 288.658,50 0,00 288.658,50 

3390.36.06 Contratação de CLT (Andrea e Sergio) (acrescido) 500.000,00 139.649,12 360.350,88 

3390.36.99 Docentes (doutores) (acrescido) 261.000,00 18.000,00 243.000,00 

          

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica = 254.639,00       

3390.39.08 Desenvolv. e manutenção de Software (ERA 468.439,00) 200.019,00 10.580,00 189.439,00 

3390.39.22 Exposições, Congressos e Conferências (acrescido) 5.000,00 0,00 5.000,00 

3390.39.47 Serviço de comunicação em geral (acrescido) 2.500,00 785,48 1.714,52 

3390.39.59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 37.200,00 0,00 37.200,00 

3390.39.63 Serviços Gráficos e Editoriais (acrescido) 5.000,00 0,00 5.000,00 

3390.39.69 Seguro em geral p/ estagiário (acrescido) 920,00 0,00 920,00 

3390.39.83 Serviços de cópia e Reprodução de Documentos (acrescido) 4.000,00 0,00 4.000,00 

3390.39.00 Valor limite para ressarcimento de custos da Fundação    =    102.522,22     

          

3390.39.79 RESSARC. CUSTOS OPERACIONAIS / FUNDAÇÃO DE APOIO 102.522,22 63.392,62 39.129,60 

          

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente    =    53.800,00       

4490.52.35 Servidor para desenvolvimento, homologação e suporte  8.000,00 0,00 8.000,00 

4490.52.35 Notebook  7.800,00 4.798,00 3.002,00 

4490.52.35 Estação de trabalho  11.700,00 3.180,00 8.520,00 

4490.52.35 Equip. de armazenamento (backup) de conexão com a rede 19.900,00 0,00 19.900,00 

4490.52.35 Impressora a laser de rede 1.500,00 0,00 1.500,00 

4490.52.35 Conexão e segurança de rede (switch, firewall) 4.900,00 0,00 4.900,00 

          

T O T A L    G E R A L    C O N V Ê N I O 2.050.444,41 373.527,38 1.676.917,03 

*Obs: Subtraído  "R$0,01 do Material de Expediente/regularizar valor total do Projeto) 

       Recebido até o momento 1.267.852,36 373.527,38 894.324,98 

Rendimento até o momento 28.837,31 923.162,29 

   
   

a) Equipe Técnica  

 

 A equipe do projeto nesta primeira etapa contou com 22 pessoas, entre docentes 

e discentes da UFPR e profissionais externos contratados, atuando nas sete áreas do 

projeto: (a) Pesquisa de requisitos; (b) Organização e documentação de bases de dados; 
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(c) Transferência de conhecimentos e documentação; (d) Desenvolvimento; (e) Design; 

(f) Comunicação; e (g) Administrativa. 

 Na composição da equipe, a coordenação realizou esforços para internalizar na 

universidade, ao máximo possível, a execução do projeto. Esta forma de composição 

visou reforçar o caráter de pesquisa do projeto e permitir a utilização da expertise dos 

departamentos da UFPR para o enfrentamento dos desafios da sociedade. 

 Os docentes da equipe estão devidamente autorizados pelas unidades de lotação 

e com anuência prévia dos departamentos com verificação de disponibilidade de carga 

horária e, nos casos aplicáveis, do valor possível de recebimento baseados na Resolução 

no 17/11– COPLAD/UFPR, Resolução 05/09 – CEP/UFPR,  e das Leis  8.958/1994 e  

13.243/2016. A equipe desta etapa do projeto foi composta por sete estudantes de 

graduação e dois estudantes de pós graduação na condição de bolsistas (participação 

prevista na Resolução no 17/11 –COPLAD/UFPR, podendo o discente receber bolsa 

auxílio a pesquisa com valores referenciados na CAPES/CNPQ. A equipe, ainda conta 

com dois profissionais externos contratados via edital de seleção pública, no regime 

CLT com prazo determinado, para cumprirem funções acessórias à equipe da pesquisa. 

Cabe destacar que os profissionais externos são em menor número cumprindo, assim, o 

Art. 3º da Resolução no 17/11 do COPLAD/UFPR. Desse modo, o tamanho e a forma 

de composição da equipe necessária para a realização das atividades do projeto 

justificam que a proporção da despesa com o pagamento da equipe. 

 

 

UFPR – DOCENTES E SERVIDORES TÉCNICOS 

Nome CPF Atividade no projeto 
Carga 

horária/mês 

Participação 

(meses) 

Valor total da 

Bolsa (R$) 
ADRIANA APARECIDA 

DRAGONE SILVEIRA 192.143.448-17 Doc. Doutor 
16 

8 8.000,00 

THIAGO ALVES 829.600.701-00 Doc. Doutor 16 4 10.000,00 

 

Outros docentes atuam no projeto, sem bolsa: 

1) Profª Drª Andrea Gouveia  

Atividade: Concepção do simulador, pesquisa de requisitos funcionais e coordenação do 

projeto 

Carga horária: 5 horas mensais. 

2) Prof. Dr. Marcos Didonet 

Atividade: Desenvolvimento e hospedagem do simulador 

Carga horária: 10 horas mensais. 

Atividade: Concepção e implementação de plano de comunicação com usuários 
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UFPR – DISCENTES 

Nome CPF Atividade no projeto 
Carga 

horária/mês 

Participação 

(em meses) 

Valor total da 

Bolsa (R$) 

BRUNO VIEIRA BRIXEL 103.600.799-54 Graduação 80 3 3.600,00 

EUNICE CRISTINE COROLO 069.373.009-99 Graduação 80 9 9.000,00 

FLÁVIA POZZERA GASSNER 590.627.970-91 Graduação 80 9 9.900,00 
GUSTAVO ASCHWANDEN 

SOVIERSOVSKI 112.111.749-05 Graduação 
80 

8 6.320,00 

JOÃO VITOR TOZATTI RISSO 077.938.429-60 Graduação 80 8 6.560,00 

JORDANA DEMORI OSTI 100.861.689-32 Graduação 80 3 2.370,00 

RUDOLF COPI ECKELBERG 059.673.959-11 Graduação 80 3 2.370,00 
VYTOR DOS SANTOS BEZERRA 

CALIXTO 087.827.609-26 Graduação 
80 

8 6.320,00 

ALINE KAZUKO SONOBE 387.779.148-48 Pós Grad. I 80 8 20.000,00 

EDEMIR REGINALDO MACIEL 005.003.129-58 Pós Grad. I 80 8 14.400,00 
MARINA ASSAKO HOSHIBA 

PIMENTEL 069.779.568-36 Pós Grad. II 
80 

9 53.100,00 

 

 

 
EXTERNOS (PROFISSIONAL AUTÔNOMO ou PESSOA JURÍDICA) 

Nome Nº CPF / CNPJ Atividade no projeto 
Carga 

horária/mês 

Participação 

(em meses) 

Valor total a 

remuneração 

(R$) 
ANDREA POLENA 541.697.809-06 Analista Financeiro 80 7,5 13.014,75 

SERGIO DIAS BORGES 761.431.391-72 Analista de Sistema Senior 80 7,5 91.103,25 

 

 

 

 

8) Relação de treinados/capacitados  

Neste período não foram treinados e capacitados outros participantes além dos 

bolsistas do projeto. 
Nome CPF 

  

  

  

  

  

 

 

9) Fotos (opcional) 

... 
(Inserir fotos com legendas) 
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Curitiba, 26 de junho de 2017. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Thiago Alves 

Coordenador(a) do Projeto 
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ANEXO I –  Lista de casos de uso
1
, telas

2
 e rotinas de cálculo

3
 

 
1) [UC101] PÁGINA DE ABERTURA  

a. Tela de cadastro  
b. Minhas simulações 
c. Administração [área restrita aos administradores do sistema] 

i. PQR [Parâmetros de Qualidade de Referência] 
ii. Relatórios [análise do uso do sistema] 

 
2) [UC201] RECORTE ESPACIAL  

 
3) [UC301] RECORTE TEMPORAL  

 
4) ACESSO E OFERTA EDUCACIONAL 

a. [UC401] Educação infantil (0 a 5 anos) 
b. [UC402] Ensino fundamental (6 a 14 anos) 
c. [UC403] Ensino médio (15 a 17 anos) 
d. [UC404] Educação de Jovens e Adultos 
e. [UC410] Educação Especial 
f. [UC405] Regras de inclusão no sistema educacional 
g. [UC406] Reprovação 
h. [UC407] Evasão 
i. [UC409] Diagnóstico das matrículas atuais 
j. [UC408] Projeção de matrículas 
k. [UC411] Regime de colaboração 
l. [UC412] RCALC: Matricula Infantil 
m. [UC413] RCALC: Matricula 

 
5) CONDIÇÕES DE QUALIDADE  

a. CARGA HORÁRIA DE ENSINO 
i. [UC501] Número de dias letivos 

ii. [UC502] Informações exploratórias da média 
iii. [UC503] Carga horária de ensino 
iv. [UC504] Escola em Tempo Integral 

b. CONDIÇÕES DE TRABALHO DOCENTE 
i. [UC505] Número de alunos por turma 

ii. [UC506] Jornada de trabalho 
iii. [UC507] RCALC: Estimativa Turmas 
iv. [UC509] RCALC: Estimativa Professores 
v. [UC510] Estimativa Professores por Etapa 

vi.  [UC512] Plano de Carreira e Remuneração dos professores 
vii. [UC513] Diagnóstico da Formação dos professores 

viii. [UC514] Diagnóstico da Remuneração docente 
c. PROFISSIONAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA  

i. [UC515] Quadro e remuneração de funcionários  
ii. [UC516] RCALC: Estimativa de Funcionários  

d. INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS 
i. [UC517] Infraestrutura dos prédios escolares 

ii. [UC518] Características dos prédios novos 
iii. [UC519] RCALC: Estimativa Salas 
iv. [UC520] RCALC: Estimativa Predios 
v. [UC521] RCALC: Estimativa salas a construir 

vi. [UC522] Novas salas de aulas e prédios escolares 
e. [UC523] ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
f. [UC524] TRANSPORTE ESCOLAR  
g. [UC525] FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 
h. [UC526] FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

6) PREÇOS, ENCARGOS E ÍNDICES 
a. [UC601] Tabela de preços 
b. [UC602] Índices de preço 
c. [UC603] Encargos sociais 
d. [UC604] Custeio da gestão e supervisão da área administrativa da rede  
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7) FINANCIAMENTO 

a. [UC701] Custo-Aluno Qualidade (CAQ) 
b. [UC702] Projeção do orçamento  
c. [UC703] Fundos de financiamento 
d. [UC704] RCALC: Rateio de Custos 
e. [UC705] RCALC: Cost Driver 
f. [UC706] RCALC: Custo Aluno 
g. [UC707] RCALC: Impacto Financeiro 

 
8) RELATÓRIOS E GRÁFICOS 

  
---------------------------------- 

Notas: 

1. Os Casos de Uso (UC) relacionados são apresentados no anexo 07 do relatório parcial de atividades 2016. 

2.  As interfaces do simulador estão apresentadas sob a forma de wireframes no anexo 11 do relatório parcial de atividades 2016. 

3.  RCALC, são „rotinas de cálculos‟ sem interface para os usuários. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE APOIO A PROJETOS – NAP  

 

ANÁLISE DE PROCESSOS 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

RELATÓRIO TÉCNICO DE ATIVIDADES - PARCIAL 
 

Processo nº 23075. 088854/2015-26 

Departamento: Departamento de Planejamento e Administração Escolar - DEPLAE 

Coordenadora: Thiago Alves 

Assunto: Convênio com Fundação de Apoio da UFPR para o desenvolvimento do Projeto 

SimCAQ. 

 
CHECK LIST DE DOCUMENTOS: 

DESCRIÇÃO SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 
OBSERVAÇÃO 

Termo de Cumprimento do Objeto 
 

 
x 

Exigência apenas para relatório 

final. 

Relatório Técnico de Atividades x    

Balancete do período x    

Extrato de Ata Setorial 
 

 
x 

A presente análise é anterior à 

aprovação. 

  

Parecer: Os documentos entregues satisfazem a normativa da CRI/PROPLAN, conforme descrito 

no site da unidade: http://www.proplan.ufpr.br/portal/parcerias/PRESTACAO_DE_CONTAS.pdf. 

Foram verificadas as planilhas orçamentárias quanto à somatória dos valores e quanto à 

compatibilidade dos mesmos conforme previsto na última versão do Plano de trabalho aprovado no 

ano de 2016, período referente a este relatório, constante no SIGEA. Ressalta-se que a Fundação 

incluiu um Plano de Aplicação detalhado do projeto que permite verificar as despesas 

pontualmente, auxiliando na análise do conselheiro. Assim, o processo encontra-se corretamente 

instruído processualmente, estando apto à análise do Conselho Setorial. 

 

 

Curitiba, 07 de julho de 2017. 

 

http://www.proplan.ufpr.br/portal/parcerias/PRESTACAO_DE_CONTAS.pdf
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
GABINETE DA DIREÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO

Rua General Carneiro, 460, 2º andar - Bairro Centro, Curitiba/PR, CEP
80060-150

Telefone: - http://www.ufpr.br/
Despacho nº 45/2017/UFPR/R/ED/ED

  
Processo nº 23075.184303/2017-54

  
Encaminhamos para conselheira Adriane Knoblauch, para relato no

conselho setorial de 13/07/2017.
 
Favor anexar, antes da reunião, relato/parecer neste processo.
 
Att.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO CORSICO SOUZA, CHEFE DA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE - ED, em 07/07/2017, às 19:16,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0271312 e
o código CRC F3D6B63A.

Referência: Processo nº 23075.184303/2017-54 SEI nº 0271312

https://sei.ufpr.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA

Rua General Carneiro, 460, 2º andar - Bairro Centro, Curitiba/PR, CEP
80060-150

Telefone: - http://www.ufpr.br/
Despacho nº 20/2017/UFPR/R/ED/COOPED

  
Processo nº 23075.184303/2017-54

  

 
Relato a respeito do Relatório  Parcial de Atividades (09/11/2015 a 31/12/2016) do projeto
SimCAQ, a ser apresentado no Conselho Setorial do Setor de Educação, em 13/07/2017

 

1. HISTÓRICO:

O relatório foi aberto no SEI com o número Memorando nº 13/2017/UFPR/R/ED/DEPLAE.

 

2. DADOS PESQUISADOS; JURISPRUDÊNCIA; SEMELHANÇAS:

Trata-de do primeiro relatório de atividades desse projeto que teve início em 2015 e previsão de
atividades até novembro de 2019.

O relatório está bem estruturado, bastante detalhado e inicia descrevendo a história do projeto até
chegar na UFPR, bem como a parceria com a SASE/MEC. Descreve o que foi previsto para o
período e o que foi efetivado, assim como relata as dificuldades encontradas, sobretudo no que se
refere ao trâmite do processo no interior da UFPR e na liberação do recurso. Destaco que as
atividades desenvolvidas contam com a participação de estudantes da graduação e pós-
graduação de diferentes cursos da Universidade e com a participação de professores também de
diferentes setores da universidade. Além disso, as atividades desenvolvidas aliaram ensino,
pesquisa e extensão.

O projeto é gerido pela fundação de apoio FUPEF e apresenta um relatório detalhado das contas
gastas até o momento.

 

3. PARECER CONCLUSIVO:

Sou de parecer favorável à aprovação do mérito do relatório de atividades do referido projeto.
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Documento assinado eletronicamente por ADRIANE KNOBLAUCH, COORDENADOR DO
CURSO DE PEDAGOGIA, em 13/07/2017, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0282004 e
o código CRC 38C62AB0.

Referência: Processo nº 23075.184303/2017-54 SEI nº 0282004
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE
13/07/17

 

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, com início às quatorze
horas e dez minutos, realizou-se na Sala de reuniões da direção do Setor de
Educação, Reunião Ordinária do Conselho Setorial, com a presença dos
seguintes membros: Prof. Marcus Levy Albino Bencostta (Vice-Diretor do Setor de
Educação), Profª. Adriane Knoblauch (Coordenadora do Curso de Pedagogia), Prof.
Odilon Carlos Nunes (Decano em exercício do DEPLAE), Prof. Josafá Moreira da
Cunha (Chefe do DTFE), Profª Araci Asinelli da Luz (Decana em exercício do DTPEN),
Profª. Samara Mendes Araújo Silva (Vice-Coordenadora do Curso de Pedagogia EaD),
, Daniel Keller Mittelbach (Representante titular dos servidores técnicos-
administrativos), Maria Stael Bittencourt Madureira (Representante titular dos
servidores técnicos-administrativos), Profª. Yanina Micaela Sammarco (Vice-
Coordenadora do CEPED), Profª. Nadia Gaiofatto Gonçalves (Coordenadora do
CEAPE), Prof. Ângelo Ricardo de Souza (Editor Adjunto da Educar em Revista), que
assinaram a lista de presença. [...] Ordem do dia: [...]
 
8. Processo 23075.184303/2017-54  Apreciação de relatório parcial, de
09/11/2015 a 31/12/2016, do projeto Simulador de Custo-Aluno-Qualidade (SimCAQ):
ferramenta para Planejamento de Sistemas Públicos de Educação Básica em
Condições de Qualidade, relatado pela conselheira Adriane Knoblauch. [...]
Deliberação: Aprovado por unanimidade.
 
[...]
 
Nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte
minutos, da qual eu, Leandro Corsico Souza, secretário administrativo do gabinete da
Direção do Setor de Educação, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada por todos os presentes. 

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO CORSICO SOUZA, CHEFE DA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE - ED, em 17/07/2017, às 17:14,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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