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REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS
Projeto de Lei nº 8.035, de 2010

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2011-2020:
metas que envolvem a Educação Profissional

O PNE é formado por:
–

10 diretrizes;

−

20 metas com estratégias específicas de concretização.

O PNE premia iniciativas para todos os níveis, modalidades e etapas educacionais, além de ter
estratégias específicas para inclusão de minorias (deficiência/indígenas/quilombolas/campo/liberdade
assistida).
Em todo o projeto aparece:
–

universalização e aplicação do acesso;

–

atendimento em todos os níveis;

–

incentivo a formação inicial e continuada de professores e profissionais de educação em geral;

–

avaliação;

–

estímulo e expansão do estágio;

O PNE estabelece estratégias para o ensino de 4 a 17 anos. Destaca-se a diretriz V - Formação para
o trabalho.

METAS IMPORTANTES PARA A NOSSA REALIDADE
META 3 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e
elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, nesta faixa etária.
Estratégias:
3.1) Institucionalizar programa nacional de diversificação curricular do ensino médio a fim de incentivar
abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, discriminando-se
conteúdos obrigatórios e conteúdos eletivos articulados em dimensões temáticas tais como ciência,
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trabalho, tecnologia, cultura e esporte, apoiado por meio de ações de aquisição de equipamentos e
laboratórios, produção de material didático específico e formação continuada de professores.
3.3) Utilizar exame nacional do ensino médio como critério de acesso à educação superior,
fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas
estatísticas e psicométricas que permitam a comparabilidade dos resultados do exame.
3.4) Fomentar a expansão das matrículas de ensino médio integrado à educação profissional,
observando-se as peculiaridades das populações do campo, dos povos indígenas e das comunidades
quilombolas.
3.6) Estimular a expansão do estágio para estudantes da educação profissional técnica de nível médio
e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do
estudante, visando ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional, à
contextualização curricular e ao desenvolvimento do estudante para a vida cidadã e para o trabalho.
3.7) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência na escola por
parte dos beneficiários de programas de assistência social e transferência de renda, identificando
motivos de ausência e baixa frequência e garantir, em regime de colaboração, a frequência e o apoio
à aprendizagem.
3.9) Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação à
orientação sexual ou à identidade de gênero, criando rede de proteção contra formas associadas de
exclusão.
3.10) Fomentar programas de educação de jovens e adultos para a população urbana e do campo na
faixa etária de 15 a 17 anos, com qualificação social e profissional para jovens que estejam fora da
escola e com defasagem idade-série.
META 6 – Oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de educação básica.
Estratégias:
6.1) Estender progressivamente o alcance do programa nacional de ampliação da jornada escolar,
mediante oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de
acompanhamento pedagógico e interdisciplinares, de forma que o tempo de permanência de crianças,
adolescentes e jovens na escola ou sob sua responsabilidade passe a ser igual ou superior a sete
horas diárias durante todo o ano letivo, buscando atender a pelo menos metade dos alunos
matriculados nas escolas contempladas pelo programa.
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META 7 – Atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB:
Anos iniciais do ensino fundamental
Anos finais do ensino fundamental
Ensino médio
Estratégias:

2011
4,6
3,9
3,7

2013
4,9
4,4
3,9

2015
5,2
4,7
4,3

2017
5,5
5,0
4,7

2019
5,7
5,2
5,0

2021
6,0
5,5
5,2

7.7) Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas
pedagógicas nos sistemas de ensino, que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem
dos estudantes.
7.12) Estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica e parâmetros curriculares nacionais
comuns, respeitada a diversidade regional, estadual e local.
7.16) Garantir o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, nos termos da Lei nº 10.639, de
9 de janeiro de 2003, e da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, por meio de ações colaborativas
com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e
com a sociedade civil em geral.
7.17) Ampliar a educação escolar do campo, quilombola e indígena a partir de uma visão articulada ao
desenvolvimento sustentável e à preservação da identidade cultural.
Meta 10 – Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma
integrada à educação profissional nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.
Estratégias:
10.1) Manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do ensino
fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica.
10.2) Fomentar a expansão das matrículas na educação de jovens e adultos de forma a articular a
formação inicial e continuada de trabalhadores e a educação profissional, objetivando a elevação do
nível de escolaridade do trabalhador.
10.3) Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em
cursos planejados de acordo com as características e especificidades do público da educação de
jovens e adultos, inclusive na modalidade de educação a distância.
10.5) Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias
específicas para avaliação, formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na
educação de jovens e adultos integrada à educação profissional.
10.6) Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores articulada à
educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio das entidades privadas de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
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10.7) Institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de
assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a
permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos integrada
com a educação profissional.
10.8) Fomentar a diversificação curricular do ensino médio para jovens e adultos, integrando a
formação integral à preparação para o mundo do trabalho e promovendo a inter-relação entre teoria e
prática nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar
o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características de jovens e adultos por meio de
equipamentos e laboratórios, produção de material didático específico e formação continuada de
professores.
Meta 11 – Duplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a
qualidade da oferta.
Estratégias:
11.1) Expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio nos Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia, levando em consideração a responsabilidade dos Institutos na
ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais,
bem como a interiorização da educação profissional.
11.2) Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes
públicas estaduais de ensino.
11.3) Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade
de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação
profissional pública e gratuita.
11.4) Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins da certificação
profissional em nível técnico.
11.5) Ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio pelas
entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
11.6) Expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de nível médio
oferecidas em instituições privadas de educação superior.
11.7) Institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível
médio das redes públicas e privadas.
11.8) Estimular o atendimento do ensino médio integrado à formação profissional, de acordo com as
necessidades e interesses dos povos indígenas.
11.9) Expandir o atendimento do ensino médio integrado à formação profissional para os povos do
campo de acordo com os seus interesses e necessidades.
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11.10) Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na rede
federal de educação profissional, científica e tecnológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos
cursos presenciais, a relação de alunos por professor para 20 (vinte), com base no incremento de
programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica.
Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33%
da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.
Estratégias:
12.1) Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições
públicas de educação superior mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e
interiorizar o acesso à graduação.
12.2) Ampliar a oferta de vagas por meio da expansão e interiorização da rede federal de educação
superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do Sistema
Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em
relação à população na idade de referência e observadas as características regionais das micro e
mesorregiões definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, uniformizando a
expansão no território nacional.
12.4) Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como para
atender o déficit de profissionais em áreas específicas.
12.5) Ampliar, por meio de programas especiais, as políticas de inclusão e de assistência estudantil
nas instituições públicas de educação superior, de modo a ampliar as taxas de acesso à educação
superior de estudantes egressos da escola pública, apoiando seu sucesso acadêmico. .
12.10) Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma da
legislação.
12.15) Institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências bibliográficas para os
cursos de graduação.
12.16) Consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à educação superior como
forma de superar exames vestibulares individualizados.
Meta 13 – Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores
nas instituições de educação superior para 75%, no mínimo, do corpo docente em efetivo exercício,
sendo, do total, 35% doutores.
Estratégias:
13.3) Induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições superiores, fortalecendo a
participação das comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação de instrumentos de
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avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e a
dedicação do corpo docente.
13.4) Induzir a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação
de instrumento próprio de avaliação aprovado pela CONAES, de modo a permitir aos graduandos a
aquisição das competências necessárias a conduzir o processo de aprendizagem de seus futuros
alunos, combinando formação geral e prática didática.
13.7) Fomentar a formação de consórcios entre universidades públicas de educação superior com
vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional
integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
Meta 14 – Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu de modo a
atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores.
Estratégias:
14.2) Estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES, e as agências estaduais de fomento à pesquisa.
14.4) Expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu utilizando metodologias, recursos e
tecnologias de educação a distância, inclusive por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil UAB.
14.5) Consolidar programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e da
pós-graduação brasileira, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa.
14.6) Promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as instituições de
ensino, pesquisa e extensão.
14.7) Implementar ações para redução de desigualdades regionais e para favorecer o acesso das
populações do campo e indígena a programas de mestrado e doutorado.
14.8) Ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente o de doutorado,
nos campi novos abertos no âmbito dos programas de expansão e interiorização das instituições
superiores públicas.
Meta 15 – Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Estratégias:
15.3) Ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de
licenciatura, a fim de incentivar a formação de profissionais do magistério para atuar na educação
básica pública.
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15.6) Implementar programas específicos para formação de professores para as populações do
campo, comunidades quilombolas e povos indígenas.
15.7) Promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura de forma a assegurar o foco no
aprendizado do estudante, dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber e
didática específica.
15.8) Induzir, por meio das funções de avaliação, regulação e supervisão da educação superior, a
plena implementação das respectivas diretrizes curriculares.
15.9) Valorizar o estágio nos cursos de licenciatura, visando um trabalho sistemático de conexão entre
a formação acadêmica dos graduandos e as demandas da rede pública de educação básica.
15.10) Implementar cursos e programas especiais para assegurar formação específica em sua área
de atuação aos docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não-licenciados ou
licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício.
Meta 16 – Formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação lato e stricto
sensu, garantir a todos formação continuada em sua área de atuação.
Estratégias:
16.1) Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da
demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas
de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

