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1. Introdução

Desde os anos noventa, os sistemas educacionais da América Latina e Caribe (ALC) 
conseguiram uma grande expansão em termos de cobertura. A taxa de assistência na escola 
primária é praticamente universal e no ensino médio passou de 69% a 77% entre 2005 e 2017 
(CIMA, 2018). O aumento na cobertura se viu acompanhado de um aumento do investimento 
em educação, que passou de 4% a 4,6% do PIB de 2005 a 2015. No entanto, a evidência 
mostra que em ALC as aprendizagens são baixas comparadas com a média da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e desiguais entre os diferentes 
níveis socioeconômicos (Bos et al., 2016). Estas tendências de longo prazo, combinadas com 
uma conjuntura de restrição orçamentária e de maiores demandas da sociedade em relação 
com o uso dos recursos públicos, resultam em uma grande pressão para melhorar a eficiência, 
a qualidade e a transparência dos sistemas educacionais (Esquerdo, Pessino e Vuletin, 2018). 

A eficiência na relação entre investimento e resultados educacionais depende de uma cadeia 
de ações que vão desde o desenho de políticas educacionais e a definição da distribuição dos 
insumos (recursos humanos, físicos e financeiros) até a provisão de ensino nas salas de aula. 
No meio desta cadeia entre políticas e serviços, existe um passo central que é a implementação 
destas políticas e a gestão de todos os processos necessários para a operação do sistema 
educacional. Isto é o que se denomina Sistemas de Informação e Gestão Educacional (SIGED). 
Um SIGED deve permitir gerir todos os processos do sistema educacional de uma maneira 
integral e eficiente em todos os níveis (central, regional e de escolas) incorporando as novas 
tecnologias. O uso de estas últimas permite a automatização de processos que tradicionalmente 
se realizaram de maneira manual ou com escassa sistematização e interoperabilidade, como 
por exemplo a matrícula e formação de cursos, o registro de frequência, a contratação e gestão 
de docentes e a entrega de títulos e certificações. A transformação digital pode detonar a 
inovação num leque de atividades e a educação é campo propício para ele (Pombo, Gupta e 
Stankovic, 2018). 
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Os benefícios de um SIGED efetivo se produzem através de vários canais: i) disponibilidade 
de informação oportuna e de qualidade para a Gestão; ii) economias de tempo em tarefas 
administrativas que deixam de realizar-se de maneira manual e ineficiente, e iii) economias 
orçamentárias. Assim, por exemplo, o acesso a nova informação permite melhorar a gestão 
da matrícula, dos recursos humanos e de serviços complementários como transporte e 
alimentação, que se traduzem em economias orçamentárias. A liberação de tempos, por sua 
parte, permite uma maior dedicação do pessoal em todos os níveis (direção central, estamentos 
intermediários, diretores e docentes) a seus róis principais. Deste modo, os diretores poderão 
destinar mais tempo ao apoio e à supervisão dos docentes, e à relação com a comunidade, 
enquanto que os docentes irão dispor de mais tempo para atividades de ensino-aprendizagem. 
A disponibilidade de dados confiáveis e oportunos sobre a trajetória dos estudantes permite 
reduzir os tempos de entrega de títulos e certificações em nível central, intermediário e nos 
centros educacionais. De igual modo, a automatização dos processos de atribuição de 
docentes a centros educacionais reduz as horas de trabalho efetivo necessárias para este fim. 

Atualmente, são pouquíssimos os SIGED da região que refletem processos eficientes e que 
conseguem gerir com eficácia as variáveis chave sob as que se desenvolve o processo de 
ensino-aprendizagem de cada estudante, entre elas: os planos de estudo, os docentes, os 
centros educacionais ou a infraestrutura escolar. Isto se deve a que os SIGED da região foram 
construídos sem uma visão holística e geraram informação dispersa e de baixa qualidade 
(Cassidy, 2006). Como resultado, é comum encontrar nos jornais da região manchetes como: 
“Ministério de Educação administra a mão enorme planilha, embora gastou milhões em sistema 
de pagamentos”1 o “Burocracia na escola”2. 

Apesar de sua importância, não existe um diagnóstico sistemático sobre o estado atual 
dos SIGED na região. A escassez de evidência revela um panorama que ainda tem tem um 
longo caminho para percorrer. Uma análise dos sistemas de monitoramento e avaliação da 
educação encontrou que, para 2014, só dois dos 17 países em consideração tinham sistemas 
de informação que funcionavam de maneira coordenada e proporcionavam informação 
efetiva e eficiente (Elacqua e Alves, 2014). Mas, até o momento, nenhum estudo examinou 
em detalhe e de forma comparativa a integralidade dos SIGED tanto em nível nacional como 
subnacional. A iniciativa SABER-EMIS do Banco Mundial foi um avanço, dado que avalia os 
sistemas de informação educacional focados em nível institucional ou de políticas relacionadas 
com a qualidade da coleta e o uso de dados (Banco Mundial, 2018). Por sua parte, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) tenta contribuir ao fechamento da brecha de 
conhecimento sobre os SIGED de ALC, com foco na implementação das políticas e a gestão 

1  Disponível em https://www.nacion.com/el-pais/educacion/mep-administra-a-mano-su-enorme-planilla-aunque/2OR-
VE2ML2NGOLD35IZHZTYS7QQ/story/. 
2  Ver https://www.lacapital.com.ar/educacion/burocracia-la-escuela-n1512463.html.
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dos processos educacionais, a interoperabilidade e a geração de informação a partir de uma 
gestão eficiente. 

Neste sentido, O BID iniciou o projeto regional Educação Digital que tem como objetivo 
consolidar um corpo de conhecimento sobre o estado de desenvolvimento dos SIGED em ALC 
e oferecer planos de melhora com o objetivo de impulsionar uma nova geração de plataformas 
para a gestão educacional que permitam melhorar a qualidade e a eficiência da educação 
na região. Para isto, Educação Digital conta com quatro produtos i) um marco conceitual que 
identifica e define as principais características de um SIGED altamente efetivo e um instrumento 
de medição comparativo; ii) uma análise detalhada das fortalezas e desafios dos SIGED em 17 
estudos de casos3 da região sobre a base da metodologia e do instrumento desenhados para 
esta análise; iii) um caminho crítico para o fortalecimento dos mesmos, e iv) a publicação e 
disseminação das boas práticas e lições aprendidas nos estudos de casos sobre o desenho e 
a implementação de um SIGED.

Esta nota técnica apresenta uma breve motivação do projeto, o marco conceitual dos SIGED 
como plataformas para melhorar a gestão do sistema educacional, e o instrumento de medição 
aplicado para a análise dos estudos de casos. Os resultados dos estudos de casos serão 
publicados no segundo semestre de 2019. Este documento está estruturado da seguinte 
maneira: a seção 2 documenta a importância de contar com uma boa gestão; a seção 3 
apresenta uma conceptualização dos SIGED; na seção 4 se resume a metodologia empregada 
pelo BID para realizar um diagnóstico dos SIGED da região, e a seção 5 contém as principais 
conclusões.

Tanto na etapa de planejamento e revisão de documentos como em cada um dos estudos de 
casos, este trabalho se viu beneficiado da interação e valiosos comentários dos colegas da 
Divisão de Educação do BID. 

3  Em abril de 2019 se realizaram 11 estudos de casos: Mendoza (Argentina), Bogotá (Colômbia), Costa Rica, Espírito 
Santo e Florianópolis (Brasil), El Salvador, Honduras, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai (Conselho de 
Educação Inicial e Primária). Além disso, se encontram programados sete adicionais: Jamaica, Córdoba (Argentina), 
Equador, Jamaica, Paraguai, Suriname e Uruguai (Conselho de Educação Técnica e Profissional).
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Embora se observe um aumento do investimento em educação, o desempenho dos 
estudantes de ALC continua sendo baixo. Entre 2005 e 2015, o gasto público em educação 
como porcentagem do PIB passou de 4% a 4,6% (CIMA, 2018).4 No entanto, os resultados de 
aprendizagem se encontram muito por baixo dos da OCDE. Dos 70 países que participaram 
no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) aplicado em 2015, os 10 latino-
americanos que o fizeram se localizaram no terço inferior da distribuição (Bos et al., 2016). Mais 
ainda: as aprendizagens estudantis em ALC são inferiores aos de países com níveis similares 
de ingressos, como Vietnam, Geórgia ou Moldávia (CIMA, 2018). Isto evidência que a região 
enfrenta grandes desafios em relação à eficiência dos recursos do setor educacional. 

As melhorias de eficiência se conseguem quando se alcançam melhores resultados para 
um conjunto dado de recursos ou quando se obtém resultados comparáveis utilizando 
menos recursos. Em contextos de restrições fiscais, o desafio de melhorar os resultados em 
educação implica mudanças no modo em que se transformam os insumos em produtos, já 
seja por meio das políticas, a gestão dos recursos ou a provisão dos serviços. Seguindo os 
marcos conceituais desenvolvidos por instituições como a OCDE e o Banco Mundial,5 o gráfico 
1 descreve a relação entre investimento e resultados educacionais. A função de produção 
educacional depende fundamentalmente de: i) as políticas e instituições; ii) a implementação 
destas políticas e iii) a provisão da educação ou a entrega dos serviços educacionais. 

4  De fato, em muitos casos estes níveis de investimento foram respaldados por leis que estipulam uma alocação míni-
ma de recursos, como na Argentina, no Brasil, na Costa Rica, na República Dominicana e no Uruguai.
5  Ver o estudo sobre recursos escolares da OCDE ou SABER-EMIS do Banco Mundial. 

A importância da gestão 
educacional2.
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Nos últimos anos, o BID constituiu um amplo corpo de evidência com respeito a políticas e 
instituições para melhorar a eficiência do financiamento do setor educacional na região (ver, por 
exemplo, Bertoni et al., 2018a; Elacqua, Cavalcanti e Brant, 2019). As regras de arrecadação, 
governança, atribuição e monitoramento dos recursos educacionais são conhecidas como 
sistemas de financiamento escolar e atribuição de recursos (Elacqua e Martínez, 2018; Bertoni 
et al., 2018b). Em particular, existe uma ampla discussão em relação aos lucros de eficiência no 
gasto que podem ocorrer nas denominadas quatro dimensiones dos sistemas de financiamento: 
i) fontes de financiamento e transferências entre distintos níveis de governo; ii) autoridades para 
a tomada de decisões nos distintos níveis de governo; iii) sistemas de informação e prestação 
de contas, e iv) regras de alocação e distribuição de recursos. A literatura permitiu identificar 
desafios na implementação de diferentes sistemas de financiamento e alocação de recursos, 
assim como brechas de conhecimento com respeito aos benefícios associados.

A implementação das políticas educacionais pode ser vista nas grandes características 
como o planejamento, gestão e distribuição dos recursos e insumos educacionais. Estes 
processos se enquadram em um contexto político e institucional definido e, por sua vez, são 
indispensáveis para a provisão educacional. Alguns destes processos são: a matrícula dos 
estudantes, o recrutamento, a alocação e o pagamento aos docentes, a entrega de títulos 
e certificações, a entrega de informação para cada nível de decisão, e a construção e o 
manutenção da infraestrutura escolar. Assim, esta parte da função de produção abrange todos 
os processos de gestão sob um determinado conjunto de políticas e regulamentações para o 
apoio da provisão educacional. 

Gráfico 1. Marco conceitual: eficiência da gestão para melhores resultados 
educacionais

Fonte: Adaptado de SABER-EMIS.
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A provisão dos serviços educacionais se relaciona com tudo aquilo que sucede propriamente 
na escola e na sala de aula de forma cotidiana. Embora as políticas possam definir os marcos 
e as pautas dentro dos quais deve ocorrer o processo de ensino-aprendizagem, grande parte 
das práticas pedagógicas ficam a decisão dos docentes e, em menor medida, dos diretores. 
Principalmente pela limitada disponibilidade de informação sobre o que ocorre dentro da sala 
de aula, a evidência sobre melhores práticas docentes é mista e escassa (Molina et al., 2018; 
BID, 2017).
O nível de governo no qual se definem e se implementam as políticas depende do grau de 
centralização do sistema educacional. Em governos centralizados, os ministérios nacionais têm 
um rol de definição e supervisão de políticas, mas também se encarregam da provisão de 
serviços educacionais. Em alguns países, como Costa Rica, Equador, El Salvador, Panamá, Peru 
e República Dominicana, a gestão dos recursos humanos é administrada quase completamente 
em nível central. Nestes casos, os ministérios são responsáveis dos processos de recrutamento, 
alocação, desenvolvimento profissional e pagamento de planilha. O mesmo ocorre com a 
gestão de infraestrutura. Em países com modelos de governo mais descentralizados, como 
Argentina e Brasil, a implementação das políticas costuma ocorrer no âmbito dos governos 
regionais, provinciais ou municipais que, por sua vez, são responsáveis diretos da provisão 
do serviço educacional. A Colômbia é um caso misto, onde o financiamento dos recursos 
humanos se realiza em nível central, uma vez que os governos locais se encarregam da gestão 
da infraestrutura e dos centros educacionais. Também existem países como Belize e Chile, com 
gestão descentralizada em nível de redes ou centros educacionais.

O objetivo do projeto é identificar como são realizados os processos cotidianos de gestão e 
qual é seu nível de automatização e aproveitamento digital, com a finalidade de melhorar a 
eficiência da gestão educacional. Dado que a Gestão educacional pode ocorrer em distintos 
níveis de governo, para este projeto se considera como unidade principal de análise a instituição 
responsável da gestão de centros educacionais, recursos humanos e infraestrutura. Em 
grandes aspectos, o projeto busca conhecer o nível de desenvolvimento dos SIGED da região e 
identificar espaços de melhoria da gestão relacionados com o desenvolvimento organizacional, 
a otimização de processos e a geração de informação que retroalimente continuamente a 

O foco do projeto Educação Digital 
é a implementação e gestão dos serviços
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gestão em todos os níveis.
A melhoria dos processos de gestão se relaciona com lucros de eficiência do setor educacional, 
dado que permite: i) contar com informação oportuna e de qualidade para a gestão; ii) 
economizar tempo em tarefas administrativas que se realizavam de maneira manual e ineficiente 
e iii) economizar recursos orçamentários. A disponibilidade de nova informação oportuna e 
de qualidade permite otimizar a gestão da matrícula, dos recursos humanos e de serviços 
complementares como transporte e alimentação. Estas melhorias resultam, por sua vez, em 
economias orçamentárias. As melhorias estruturais do sistema de gestão têm também um 
impacto direto na provisão dos serviços educacionais. Por exemplo, o tempo que os docentes 
dedicam a atividades administrativas de escasso valor, como passar a lista de assistência ou 
transcrever notas e avaliações, podem destiná-los às práticas pedagógicas. De forma similar, os 
diretores disponibilizarão de mais tempo para o apoio e a supervisão dos docentes e a relação 
com a comunidade. Até a data não se conhece nenhum estudo sistemático realizado ao nível 
regional que analise em detalhe como melhorar a eficiência e acelerar a transformação digital 
dos processos educacionais. A iniciativa SABER-EMIS do Banco Mundial constitui um avanço 
neste sentido, dado que avalia sistemas de informação educacional de forma comparativa. 
SABER-EMIS foca ao nível de políticas e no processo de coleta de informação, qualidade e uso 
de dados e indicadores (Banco Mundial, 2018), enquanto que o foco do projeto do BID se acha 
no conjunto de processos de gestão e os sistemas que o sustentam.

Os sistemas educacionais se concentraram em gerir alguns processos educacionais de 
forma individual e isolada, sem interoperabilidade e com redundâncias. Isto, por sua vez, 
gera informação dispersa, pouco consistente e de baixa qualidade que não permite responder 
às necessidades atuais dos sistemas educacionais. Nas experiências da região6 se verifica 
que muitos sistemas educacionais derivaram para um desenvolvimento institucional em silos, 
onde cada departamento se encarrega de garantir a disponibilidade dos diferentes insumos, 
muitas vezes precários, para a gestão: infraestrutura, recursos, livros e materiais educacionais, 
matrículas, contracheques docentes, presenças/ausências. Este desenvolvimento em silos 
levou a que cada departamento gere suas próprias ferramentas de gestão, muitas vezes 
utilizando apenas planilhas de cálculo, de maneira independente e ajustada, à medida que 
surgem necessidades internas. Isto resultou em SIGED fragmentados nos que coexistem 
múltiplas plataformas digitais.7 Em muitos casos, estas plataformas geram bases de dados 

6   Conclusões baseadas nos 11 SIGED observados até a data.
7  Por exemplo, o Peru conta com mais de 130 sistemas informáticos com muito baixo nível de interoperabilidade.

Quais são os desafios da gestão atual dos 
sistemas educacionais?
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que não se comunicam entre si, tanto por diferenças conceituais como tecnológicas. Isto traz 
associadas a perda de oportunidades e custosas ineficiências; de fato, é comum encontrar 
sistemas educacionais com dois ou mais “cifras oficiais” para dados tão básicos como o total 
de estudantes, professores, escolas, cursos e até edifícios. Em alguns casos não é possível 
determinar o número de professores, mas sim apenas o número de cargos docentes. 

A gestão do sistema educacional não esteve enquadrada em uma visão estratégica em 
nível central. Em muitos países da região os ministérios carecem de um plano estratégico8 que 
reflete uma visão global do sistema educacional, que planifique de forma integral e eficiente os 
processos de gestão e atribuição de recursos, identificando as necessidades dos encarregados 
da tomada de decisões em todos os níveis de gestão, desde o nível central até o âmbito dos 
docentes. Sem um enfoque global, a governabilidade atual dos SIGED os fez resistentes à 
mudança. A evolução em silos gerou o empoderamento em cada um dos departamentos, que no 
geral percebem os dados que geram como próprios, sejam administrativos ou de aprendizagens, 
e utilizam a privacidade da informação sobre estudantes e docentes como argumento para 
manter os dados isolados. Assim, estas práticas impõem barreiras à interoperabilidade dos 
distintos sistemas e processos e ao intercâmbio de informação.9 

No passado os países realizaram esforços para melhorar a gestão dos processos 
educacionais chave. Efetivamente, desde meados dos anos noventa, puseram em andamento 
iniciativas para melhorar os censos de educação sobre a matrícula de estudantes ou equipes 
docentes (instrumento central dos sistemas de informação do momento). Também se 
desenvolveram os primeiros SIGED, financiados tanto com recursos próprios como de agências 
e organismos internacionais (Cassidy, 2006). Estes primeiros esforços não alcançaram de todos 
seus objetivos nem produziram as melhorias esperadas na gestão dos sistemas educacionais, 
já que seu uso foi limitado e/ou se focaram exclusivamente na geração de informação. De fato, 
uma análise dos sistemas de monitoramento e avaliação em educação encontrou que, para 
2014, só dois dos 17 países em consideração contavam com sistemas de informação que 
funcionavam de maneira coordenada e proporcionavam informação efetiva e eficiente (Elacqua 
e Alves, 2014).10

8   O planejamento estratégico é um exercício de formulação e estabelecimento de objetivos de caráter prioritário, e 
dos cursos de ação para alcançar ditos objetivos (CEPAL, 2009).
9  Uma visão alternativa é que os dados pertencem ao Estado e aos cidadãos aos que servem e, portanto, todos os 
departamentos de um ministério e inclusive entre ministérios deveriam ter acesso a eles para melhorar a gestão e a 
tomada decisões.
10  O estudo comparativo é mais abrangente, pois analisa todo o sistema de monitoramento e avaliação em educação. 
Neste foco, os SIGED constituem um componente importante.
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Entre os 11 casos examinados até o momento no marco deste estudo, se detectaram sérios 
problemas. Alguns deles são: i) processos geridos de maneira quase manual, como a matrícula, 
ou controle de frequência de estudantes e docentes, e a entrega de títulos e certificações; ii) 
impossibilidade de verificar agilmente a localização de estudantes e docentes, e neste último 
caso, se tem ou não estudantes a cargo; iii) falta de integração dos processos de liquidação de 
salários com a gestão do docente no centro educacional; iv) gestão precária (ou manual) das 
substituições de docentes, sejam de curto ou longo prazo; v) criação de cursos com escasso 
número de estudantes; vi) inexistência de mecanismos de comunicação com as famílias além 
das formas presenciais ou em papel; vii) informação não confiável; por exemplo, presença de 
dois ou mais números diferentes da quantidade de estudantes matriculados, professores e até 
edifícios. Alguns das razões associadas com estes problemas são: i) ausência de uma revisão 
profunda dos processos chave; ii) falta de capacidade dos ministérios11 de educação nacionais 
ou subnacionais para a gestão educacional e para usar adequadamente a informação para 
a tomada de decisões; iii) falta de investimento em mudanças estruturais relacionadas com a 
organização do sistema educacional e na capacitação das equipes de gestão e planejamento, 
e iv) falta de aproveitamento das oportunidades que proporcionam as novas tecnologias.

11  Existe uma multiplicidade de formas de denominar às instituições de educação na região. Em alguns países se 
chamam ministérios e em outros, secretarias. Neste documento se empregará a palavra ministério como genérico para 
todas as denominações.
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Quadro 1 

Benefícios de uma gestão educacional eficiente

O estado do Espírito Santo (Brasil) prove um caso ilustrativo¹. Graças à 

disponibilidade de dados estudantis em nível individual e informação oportuna 

sobre a planimetria dos edifícios escolares, o estado estabeleceu pautas 

consistentes do número de estudantes por classe e melhorou seu processo de 

abertura de cursos e distribuição de professores e estudantes.² A disponibilidade 

de dados digitais de todos os atores levou a fazer mais eficiente o processo, 

evitando a presença de professores com capacidade ociosa e melhorando a 

utilização dos espaços físicos disponíveis. 

O estado de Pernambuco também conta com ajustes similares (Elacqua, 

Cavalcanti e Brant, 2019). Em nível internacional, outros estudos também 

observaram que melhorar certos aspectos da gestão escolar, como o 

monitoramento ou a liderança, está associado com melhores resultados de 

aprendizagem e/ou frequência (Masino e Niño-Zarazúa, 2016; Duflo, Hanna e 

Ryan, 2012 ³). Blimpo e Evans (2013) encontram que, há três ou quatro anos 

do início de um programa para melhorar a gestão de escolas em Gambia4
 , 

o absentismo estudantil foi reduzido em 21% e o absentismo docente em 

23%5 Bloom et al. (2015) encontram uma associação positiva entre uma maior 

qualidade da gestão e melhores indicadores de desempenho estudantil.6

1. Descobertas preliminares do estudo de caso do SIGED do Espírito Santo.
2. Usando dados digitais de estudantes, docentes, cursos e georreferenciamento dos edifícios 
escolares e sua planimetria foi possível fazer mais eficiente o processo, evitando a existência de 
professores redundantes ou salas de aula com um tamanho excessivamente pequeno e melhorando 
a utilização dos espaços disponíveis.
3. Neste documento se identifica que as práticas de monitoramento, em conjunto com um incentivo 
monetário, estão associadas a um aumento de 0,17 desvios padrão nos resultados de testes de 
desempenho.
4. O Whole School Development (WSD) é um programa de gestão de escolas em Gambia em que os 
diretores, os docentes e as comunidades recebem capacitação em liderança e gestão de escolas, 
participação comunitária, manejo do curriculum, desenvolvimento profissional docente, recursos de 
ensino e aprendizagem e ambiente escolar.
5. Os autores não encontram impactos significativos nos resultados de aprendizagem.
6. Para a análise se constrói um indicador de gestão a partir de 20 perguntas de práticas básicas 
em quatro áreas: i) operações, ii) monitoramento, iii) definição de metas e iv) gestão de recursos 
humanos. A amostra alcançou 1.800 escolas de ensino médio em oito países: Alemanha, Brasil, 
Canadá, Estados Unidos, Índia, Itália, Reino Unido e Suécia. Embora não se identifica causalidade, os 
autores observam que um aumento de 1 desvio padrão no indicador de gestão está associado a um 
aumento no desempenho estudantil de entre 0,2 y 0,4 desvios padrão.



15

DO PAPEL 
À NUVEM

Não obstante, para que nos centros educacionais ocorra este tipo de melhorias, o sistema 
educacional em seu conjunto precisa contar com os aplicativos e a infraestrutura tecnológica 
adequada que permita fazer uso destes recursos. A eficiência na gestão das entidades 
regionais ou centrais desempenha um papel essencial, mediante a provisão de estrutura 
básica, a atribuição de recursos humanos e financeiros, e a asseguração do monitoramento do 
sistema. Embora o contexto de cada país e sistema escolar varie de caso a caso, em todos os 
sistemas existem certos processos comuns de gestão educacional que se podem automatizar 
para introduzir melhoras na eficiência e tomada de decisões.

A tecnologia oferece uma oportunidade para automatizar processos que tradicionalmente 
se vinha realizando em papel e em forma manual

O rol da tecnologia na gestão

Bruns e Luque (2014) documentaram que a maior parte do tempo de ensino perdido em 
ALC se destina a atividades de gestão da sala de aula, como passar lista de assistência, 
corrigir tarefas ou distribuir materiais impressos. O tempo destinado a estas atividades 
representa entre 24% e 39% do tempo total de aula, número muito superior a 15% que se 
considera adequado em nível internacional (Bruns e Luque, 2014). Comparada com outras 
regiões, segundo a OCDE (2014), ALC também mostra importantes desfasamentos. O Chile 
[11%], o México [12%] e o Brasil [12%] se encontram entre os países onde os docentes de ensino 
médio dedicam uma maior proporção do tempo em sala de aula a atividades administrativas, 
acima da média [8%] (ver o gráfico 2). 
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As novas tecnologias e a redução dos preços de custos propiciaram o uso de ferramentas 
digitais para uma gestão mais eficiente. O recorrer à tecnologia pode gerar economias em 
relação a tempo e custos, particularmente em tarefas administrativas rotineiras, bem como 
melhorias na qualidade dos processos e a informação que se gera (BID, 2017). Por exemplo, 
Leisher (2014) estima uma economia de 74% na aplicação de questionários por meio de tablets 
em relação com a aplicação de questionários em papel, além disso geram automaticamente 
bases de dados que podem ser usadas para controlar a qualidade da informação coletada. 
Em educação, uma das fontes de economia mais valiosas se vincula ao uso do tempo que os 
docentes, diretores de escolas e pessoal administrativo dos distintos níveis do sistema dedica 
a as tarefas de gestão, registro, monitoramento e avaliação. A digitalização dos processos de 
gestão produz registros de dados oportunos e de qualidade em tempo real que servem para a 
tomada de decisões em todos os níveis de gestão e para a avaliação das políticas. 

O uso de tecnologia permite solucionar alguns dos desafios de gestão ao automatizar 
processos e facilitar o intercâmbio de informação. Por exemplo, no Uruguai e no Espírito 
Santo (Brasil) a frequência dos estudantes é verificada por meio de aplicações digitais que 
funcionam em telefones celulares. Ao eliminar múltiplos passos intermediários entre o momento 
em que se passa a lista de frequência e se ingressam os dados em um registro, a transição 
do registro em papel ao registro digital melhora a qualidade, a confiabilidade e a oportunidade 

Gráfico 2. Distribuição do tempo do docente durante uma aula média

Fonte: OCDE, Base de dados TALIS 2013, Tabela 6.20.
Nota: Proporção de tempo médio que os professores do primeiro ano de ensino médio 
reportam destinar a cada uma das atividades em uma aula média.
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dos dados. Algo similar ocorreu com a digitalização de outros processos, entre eles a gestão 
de substituições docentes (substitutos), a entrega de títulos e certificações, e a gestão de 
reparações de edifícios (Bogotá, Colômbia; Espírito Santo, Brasil; Mendoza, Argentina; Uruguai). 
Em quanto ao intercâmbio de informação, alguns casos ilustrativos são a consulta dos registros 
de recursos humanos por meio de aplicativos web em Santa Fe (Argentina), a comunicação 
entre docentes e pais por meio de aplicações em Mendoza (Argentina) e Uruguai, e a consulta 
de qualificações em um aplicativo específico acessível através de telefones celulares em Santa 
Fe (Argentina) e Uruguai. El Salvador passou a monitorar o absentismo escolar de forma anual 
a mensal e ao mesmo tempo conseguiu reduzir significativamente o abandono escolar em 
menos de dois anos.12 A disponibilidade de informação de execução orçamentária em nível de 
centro educacional em Pernambuco (Brasil) permitiu identificar recursos ociosos e realizar um 
monitoramento mais próximo do uso dos recursos (Elacqua, Cavalcanti e Brant, 2019).

Os sistemas educacionais com um alto grau de digitalização, como o do Uruguai, podem 
disponibilizar além de outros aplicativos avançados de apoio a aprendizagem e prevenção 
da deserção escolar.13 Por meio de CEIBAL, além de plataformas de aprendizagem em 
disciplinas como matemática e língua, Uruguai implementou avaliações on-line e analíticas de 
aprendizagem baseadas no uso das plataformas e sistemas de gestão de aprendizagem LMS 
(por suas siglas em inglês). Além disso, se viabilizou o seguimento de trajetórias educacionais 
e o envio de alertas rápido a docentes e famílias em caso de ausências repetidas e/ou sob 
desempenho acadêmico. Igualmente, se implementou um processo de matrícula automática 
na transição de educação primária a ensino médio, que em 90% atendeu as preferências das 
famílias e praticamente eliminou a deserção escolar nessa transição.

12  Resultados preliminares do estudo de caso de El Salvador.
13  CEIBAL, em estreita coordenação com a Administração Nacional da Educação Pública, se constituiu na ferramenta 
para introduzir novas tecnologias da informação e a comunicação (TIC) no sistema educativo uruguaio com e o objetivo 
de impulsionar uma transformação educacional que contribua para melhorar a qualidade as aprendizagens e a equida-
de social.
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A expansão de cobertura aumentou também a complexidade dos sistemas e a diversidade 
de seus estudantes e docentes, o qual gera maiores desafios para atender de forma 
eficiente as necessidades dos distintos grupos. A expansão da cobertura se alcançou em 
grande parte graças à inclusão de grupos tradicionalmente excluídos, como estudantes de 
menor nível socioeconômico ou aqueles que utilizam línguas distintas no lar e na escola. Estes 
grupos podem requerer atenção educacional mais personalizada, para o qual se precisa contar 
com sistemas de gestão capazes de identifica-los e prover serviços mais individualizados, 
como conteúdos digitais em seu idioma ou ajudas específicas para manter-se na escola.
 
Além disso, existe uma demanda crescente de maior transparência e prestação de 
contas no uso dos recursos públicos. Nos últimos anos aumentou o número de mecanismos 
legais e institucionais que promovem a transparência e prestação de contas no setor público 
(Transparency International, 2017; Pareja et at, 2016). Uma maior disponibilidade de informação 
sobre o desempenho das instituições públicas está associada a cidadãos que são membros 
mais ativos de suas comunidades e, em última instância, a melhorias no desempenho das 
instituições (Capuno e García, 2009). No setor educacional, algumas políticas que promovem a 
prestação de contas podem contribuir para melhorar o desempenho de docentes e estudantes 
(BID, 2016), particularmente quando se implementam juntos a comunidade educacional. Os 
questionamentos da sociedade sobre o uso dos recursos destinados ao setor se evidenciam 
nos meios de comunicação.14 

O presente estudo espera responder à necessidade dos sistemas atuais de gestão educacional 
diante a crescente complexidade e demanda de informação que impõe requerimentos 
organizacionais mais sofisticados, que implicam uma excelente coordenação e integração 
entre seus atores.

14  Ver, por exemplo, https://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/denuncian-alumnos-y-profesores-fantas-
mas-en-cordoba-231572-GQEU338248.

Para onde vai a gestão educacional?
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Um SIGED pode ser definido como o conjunto de processos chave de gestão educacional que 
servem para desenhar, registrar, explorar, gerar e disseminar informação estratégica on-line de 
forma integral, enquadrados por uma infraestrutura legal, institucional e tecnológica concreta.

Quais são os aspectos essenciais para avançar para a transformação digital dos SIGED 
e conseguir um alto aproveitamento tecnológico no setor educacional? (Ver o gráfico 3.)

        1. Interoperabilidade e identificadores únicos

A interoperabilidade pode ser definida como a habilidade dos sistemas das tecnologias da 
informação e a comunicação (TIC) e dos processos que elas sustentam para intercambiar 
dados e compartilhar informação e conhecimento (Lueders, 2004; Serinco, 2019). A importância 
da interoperabilidade em educação radica no fato de que permite estabelecer uma relação um 
a um entre todos os elementos do sistema e habilita a interoperabilidade com outros setores 
como saúde, fazenda, assistência social (em particular com os programas de transferências 
condicionadas), previdência social, registro civil e registro da propriedade. De este modo, se 
podem conhecer os insumos específicos (por exemplo, docente, plano de estudos, sala de aula, 
centro educacional, edifício, oferta educacional, condições de infraestrutura e equipamento) 
atribuídos a cada estudante, e inclusive compará-los com os resultados obtidos, em termos de 
aprendizagem, repetição ou abandono. 

Como avançar para a transformação 
digital dos SIGED?3.

Gráfico 3. Para a transformação digital dos SIGED
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No geral, os processos de gestão educacional se realizam em torno aos seguintes elementos: 
edifícios, centros educacionais, salas de aula, recursos humanos, postos ou cargos de trabalho15 
e estudantes. Para alcançar um grau efetivo de interoperabilidade se requer o uso de um 
identificador único para cada uma de estas unidades (cada edifício, cada posto ou cargo em 
um centro escolar, cada estudante, cada unidade didática, cada atividade de desenvolvimento 
profissional, etc.). O uso limitado de identificadores únicos é um dos principais desafios para a 
integração em nível central de dados do sistema educacional provenientes de distintas fontes.16 
Um identificador único é um requisito fundamental para qualquer prática moderna e rigorosa 
de gestão, monitoramento e avaliação. A ausência do mesmo pode dificultar algo tão simples 
como a análise cruzada de dados administrativos e não administrativos, por exemplo: censos 
de infraestrutura, testes nacionais e regionais de aprendizagem, questionários aplicados 
a docentes, censos escolares ou padrões de beneficiários de assistência social, como os 
programas de transferências condicionadas. 

15  Por exemplo, um professor de matemáticas de primeiro ano de educação média básica em um centro educacional 
específico, com uma determinada dedicação de horas a esse cargo.
16  IBM (2009) documenta esta mesma barreira para a integração de dados no setor empresarial.

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 4. Identificadores únicos em educação
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Para ser efetivos, os identificadores únicos devem ter três características. 

  1. Devem identificar a cada indivíduo com um número específico, de maneira 
tal que não existam cópias. Em seu defeito, deve existir um dicionário de equivalentes que 
homologue os identificadores utilizados em cada um dos distintos departamentos e os converta 
em compatíveis. Por exemplo, a cada estudante e docente que ingresse ao sistema se deve 
atribuir um único identificador que permita seguir sua trajetória educacional ou professional, 
como o número de seu documento de identidade. 17

  2. Devem manter-se ao longo do tempo e indistintamente do território onde 
se localize o elemento no sistema educacional. Se evita assim que a mobilidade territorial dê 
lugar a duplicações. Em particular, o identificador do estudante não deve sofrer modificações 
quando muda de centro educacional, nem quando progride nos  de ciclo. Só assim é possível 
documentar de forma confiável, por exemplo, as trajetórias e o desempenho de estudantes e 
docentes. 

Devem permitir a interoperabilidade com serviços alheios ou relacionados com o sistema 
educacional. Neste sentido, o uso de documentos ou cédulas de identidade fornecidas pelos 
registros de pessoas facilitam o intercâmbio de informação com qualquer outro programa 
que registre esses dados sobre seus beneficiários, como os programas de transferências 
condicionadas, de aposentadorias e de saúde. Outra possibilidade é utilizar códigos e dados 
cadastrais dos registros da propriedade, o qual –junto com a planimetria dos edifícios escolares– 
permite que esta informação alimente o processo de alocação de estudantes a centros 
educacionais por proximidade geográfica, além de facilitar a manutenção e monitoramento de 
reformas dos centros educacionais. 

  3. No setor educacional colocou-se maior ênfase no estabelecimento 
de identificadores únicos de estudantes. Entre os benefícios desta prática, cabe citar: i) o 
seguimento dos estudantes ao longo de sua trajetória educacional; ii) a identificação de registros 
duplicados; iii) a confidencialidade da informação dos estudantes; iv) a combinação de distintas 
bases de dados, e v) a criação de uma base de dados centralizada para níveis superiores 
de gestão (Ahearn e Jackson, 2004). As vantagens dos identificadores únicos quantificaram-
se também em outros sectores, como o da saúde, com o identificador único de pacientes. 
Hillestad et al. (2008) sugerem que os custos de implementar e manter um identificador único 
não divulgável de pacientes são muito menores que os lucros associados à redução de erros, 

17  Existe uma amplia discussão sobre as vantagens e desvantagens do uso dos números de identificação nacional 
como identificadores únicos para estudantes (Ligon, 1997; Clements e Ligon, 2001). Embora facilitam a interoperabili-
dade entre distintos setores, uma das críticas é que pode revelar ou permitir o rastreamento da identidade ou infor-
mação pessoal dos estudantes. Não é a finalidade deste documento definir que tipo de identificador único é melhor.
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a eficiência e a interoperabilidade. Em Banco Mundial (2016b) se propõe a instauração de um 
identificador único transversal para todos os sectores da economia, para assim romper com o 
esquema de muitos serviços dispersos com pouca comunicação entre si.18

O uso de identificadores únicos é uma condição necessária, mas não suficiente para a 
interoperabilidade. A literatura documentou três grandes grupos de barreiras que obstaculizam 
a interoperabilidade: conceituais, tecnológicas e organizacionais (Chen, 2006).19 As conceituais 
se relacionam com as diferenças semânticas e sintáticas da informação que se intercambia.20 As 
tecnológicas surgem a partir de diferenças na linguagem de programação, o armazenamento 
em bases de dados e a frequência de atualização dos distintos sistemas informáticos que 
apoiam a gestão.21 As organizacionais têm que ver com diferenças na definição de róis, 
responsabilidades, permissões e estruturas organizacionais.22 Portanto, ainda quando os 
sistemas educacionais contem com identificadores únicos, é necessário identificar as barreiras 
existentes para alcançar uma interoperabilidade efetiva e realizar as reformas necessárias. 

     2. Alto aproveitamento tecnológico

Desde finais dos anos noventa, alcançou-se um acordo entre os responsáveis de políticas 
acerca de que um melhor acesso à tecnologia em educação poderia promover melhoras nas 
aprendizagens e a aquisição de novas habilidades (UNESCO, 2013). Como consequência, 
na década seguinte, os países da região realizaram grandes investimentos para melhorar o 
acesso a infraestrutura tecnológica para uso pedagógico nas escolas. Entre 2006 e 2012, 20 
dos 26 membros mutuários do BID impulsionaram programas deste tipo e distribuíram cerca 
de 10 milhões de notebooks em escolas públicas da região (Arias Ortiz e Cristiá, 2014). Uma 
revisão rigorosa da literatura mostra que a tecnologia pode ter impactos positivos sobre a 

18  Ver também o marco conceitual sobre interoperabilidade no setor social do BID.
19  Neste documento, Chen desenvolveu o Enterprise Interoperability Framework.
20   No marco dos sistemas de gestão da educação, se identificam principalmente diferenças conceituais entre dis-
tintos departamentos dentro de uma mesma instituição e entre distintos níveis de gestão. Um exemplo é a expressão 
centro educacional, que pode ter significados distintos para as áreas pedagógicas e as áreas de infraestrutura.
21  Em muitos casos, os sistemas foram desenvolvidos ao longo do tempo com ferramentas de programação e bases 
de dados diferentes. Anos atrás, muitas das tecnologias utilizadas não previam mecanismos simples para que soluções 
independentes “dialogassem” entre si (por exemplo: Cobol, Fox Pro, Access, Excel). Com o aparecimento dos serviços 
web, os novos aplicativos que se desenvolvem contam com facilidades de comunicação Inter-sistema. Não obstante, 
grande parte da base dos sistemas disponíveis nos SIGED de ALC se baseia em tecnologias obsoletas que não são 
interoperáveis entre si.
22  É comum encontrar que as direções de nível acadêmico adotem determinadas formas de organização escolar que 
não são compatíveis com a estrutura de cargos vigentes na organização, nem com as regulamentações sobre a carga 
horária dos docentes.
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aprendizagem dos estudantes sempre e quando haja um desenho que guie o uso dos recursos 
para um objetivo específico. 

As tecnologias digitais apresentam também uma grande oportunidade para conseguir 
sistemas de informação e gestão mais eficientes. A transformação digital em curso sem 
dúvida permite inovar em um amplo patamar de atividades. As tecnologias emergentes da 
quarta revolução industrial (conhecida como 4IR) pode ajudar aos governos a reduzir custos 
uma vez que melhoram os serviços que fornecem, e a educação é campo propício para 
isso (Pombo, Gupta e Stankovic,). Porém, a evidência quantitativa sobre os benefícios de 
incorporar tecnologia para melhorar os processos de gestão é ainda bastante limitada. De fato, 
a transformação digital da gestão dos sistemas educacionais, ainda em países como Estados 
Unidos, foi melhor recente (Allovue, 2019). A escassa literatura existente sugere que a tecnologia 
pode ser um catalizador de sistemas de gestão eficientes para os distintos níveis institucionais. 
Zain, Atan e Idrus (2004) encontram efeitos positivos do uso das TIC em práticas de gestão 
em escolas inteligentes de Malásia.23 Entre elas, mencionam um melhor acesso à informação, 
otimização da eficiência na administração e maior capacidade de execução orçamentária 
(Shah, 2014). Os resultados positivos se evidenciam sobretudo entre o pessoal das escolas 
que ostenta habilidades e demonstra confiança no uso das tecnologias (Condie et al., 2007; 
Cunningham et al., 2004; Shah, 2014). No entanto, também são identificados efeitos negativos 
relacionados com os custos administrativos e a resistência do pessoal não capacitado. Isto 
destaca a importância de acompanhar as novas tecnologias com capacitação e uma estratégia 
para a gestão da mudança, em particular no contexto de ALC (Allovue, 2019). 

Embora não se conte ainda com evidência quantitativa significativa, foram documentadas 
experiências exitosas nas que a tecnologia oferece importantes vantagens comparativas (Arias 
Ortiz e Cristiá, 2014). Estas se refletem por área na tabela 1.

23  As escolas inteligentes constituem um modelo onde se empregam práticas sistemáticas de ensino-aprendizagem e 
de gestão de escolas por meio das TIC.
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As aplicações da tecnologia na gestão administrativa têm um maior potencial para gerar 
economias financeiros importantes. A digitalização de folha de pagamentos dos salários 
educacionais, por exemplo, está associada com economias de tempo tanto para pessoal 
docente como no docente, com a melhora da qualidade de dados para a tomada de decisões, 
com a redução de custos diretos, com melhoras em termos de eficiência e transparência, 
na experiência de usuário e em aspectos de segurança (Deloitte, 2017). De forma similar, a 
computação na nuvem já é amplamente utilizada tanto no setor público como no privado. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, a transição a um modelo de computação na nuvem de 20% 
dos serviços do governo federal trouxe consigo grandes lucros de eficiência estimadas em 
economias de aproximadamente de US$96 milhões ao ano 2012 (Figliola e Fischer, 2015). Entre 
os benefícios associados, cabe citar a disponibilidade de serviços informáticos, a agilidade 
para realizar atualizações e adaptações de outros avanços tecnológicos, uma maior solidez das 
medidas de segurança, a confiabilidade para distribuir os serviços entre vários centros de dados 
e a privacidade ao celebrar aos usuários maior controle sobre os distintos tipos de hardware e 
software (Oracle, 2016). Mais recentemente, tecnologias como o blockchain permitiram fazer 
mais eficiente a gestão de títulos e certificados. Um recente relatório da Comissão Europeia 
identifica diversos usos do blockchain, que abrangem a partir de sistemas de informação 
acadêmica, e a legitimação com garantia de segurança dos títulos e certificações, até a gestão 
confiável dos dados pessoais e os pagamentos (Grech e Camilleri, 2017). Este último processo 
recém está começando a ser encarado por alguns países do Caribe e Uruguai.

As tecnologias e os novos conteúdos digitais resultam em desafios específicos para sua 
gestão. Na era da digitalização, cada vez mais conteúdo para a formação de estudantes e 
docentes se apresentam em forma digital. As livrarias tradicionais foram se transformando 
em repositórios de recursos digitais (Friedman e Friedman, 2013). Nos últimos tempos se 
desenvolveram recursos pedagógicos digitais, material que forma parte da oferta educacional 
ao qual se costuma acessar através de Internet a partir qualquer computador ou dispositivo 
móvel. Estes recursos apoiam a função pedagógica do docente e enriquecem as estratégias de 
ensino-aprendizagem. Se podem apresentar como tutoriais, simuladores, plataformas digitais, 
cursos on-line, livros digitais ou jogos com intenção educacional. Constituem um apoio e uma 
extensão do docente, da aprendizagem e do conhecimento a disposição do estudante. Além 
disso, são mediadores pedagógicos desenhados com a intenção de gerar aprendizagem em 
qualquer área e etapa de conhecimento do ser humano. O grande volume e o potencial que tem 
estes recursos no desenvolvimento acadêmico dos estudantes e na carreira profissional dos 
docentes merecem sua gestão como um dos processos chave do sistema educacional. Por sua 
parte, os LMS, mais além de facilitar o manejo dos recursos digitais, constituem uma plataforma 
para o intercâmbio e a comunicação entre estudantes e docentes, e dão conta da provisão, 
o seguimento e a avaliação de programas educacionais on-line. A Plataforma de Conteúdos e 
Recursos para Ensino e Aprendizagens (CREA) do Uruguai fornecida por CEIBAL talvez seja o 
exemplo mais completo neste sentido na região.



27

DO PAPEL 
À NUVEM

O uso de analíticas de aprendizagem oferece uma grande oportunidade para melhorar a 
qualidade e a eficiência do sistema. A digitalização dos SIGED por meio de dispositivos digitais, 
plataformas de aprendizagem e sistemas digitais de avaliação aumentou exponencialmente 
a quantidade e diversidade de dados disponíveis. As analíticas de aprendizagem, ou a 
sistematização da medição, recopilação, análise e apresentação dos dados que gera o 
sistema, tem o objetivo de ampliar a compreensão do processo de aprendizagem e da gestão 
educacional (García-Peñalvo et al., 2015). As analíticas de aprendizagem são um meio, e não 
um fim em si mesmas, que permite melhorar a eficiência do sistema através da definição e 
compreensão do perfil do estudante (El Atia, Ipperciel e Hammad, 2012) e da identificação 
de padrões e tendências dos processos de ensino mediados por tecnologias digitais (Gros, 
2012). Desta forma, se incorporam novas dimensões de avaliação e monitoramento ao serviço 
dos responsáveis político-institucionais e os docentes na sala de aula (Kamenetz, 2015), 
o qual permite: i) valorizar a efetividade das estratégias de apoio ao ensino; ii) identificar a 
influência de fatores vinculados ao ambiente de aprendizagem; iii) identificar perfis e padrões 
de comportamento; iv) oferecer indicadores iniciais de sucesso, sob desempenho ou risco de 
repetição de cursos ou abandono escolar; v) identificar distintas formas de aprendizagem, 
como as relacionadas com as habilidades sócio emocionais, e vi) focar as intervenções ali 
onde mais se o necessita, maximizando o impacto em aprendizagens, aquisição de habilidades 
e progressão escolar. 

Ao mesmo tempo, o crescente uso das analíticas de aprendizagem demanda uma gestão  
ética dos dados. Em efeito, uma melhor compreensão do processo de aprendizagem requer 
considerar aspectos éticos da utilização das analíticas, como: i) o consentimento informado dos 
sujeitos analisados, a proteção da privacidade, o uso ético e a anonimato dos dados; ii) a cautela 
na interpretação e generalização dos dados; iii) a gestão, a classificação, o armazenamento 
e o governo dos dados (Metcalf, Keller e Boyd, 2016), e iv) a conformação de equipes de 
especialistas que velem de maneira sistemática por seu correto uso e interpretação de maneira 
que os sujeitos estudados não resultem afetados (Slade e Prinsloo, 2013).

Finalmente, os sistemas de ensino remoto combinam ferramentas digitais com poderosas 
ferramentas de comunicação. Podem ser multiponto ou ponto por ponto, e permitem chegar 
ao vivo tanto a zonas remotas onde não é factível desenvolver grandes equipes docentes 
como alcançar coberturas universais de disciplinas com escassez de docentes. os Centros de 
Médias de Amazonas, Bahia, Piauí e Pará no Brasil constituem um exemplo do primeiro caso, 
já que oferecem ensino fundamental nos últimos anos e ensino  a populações isoladas na selva 
amazônica ou nas amplas extensões da caatinga baiana. CEIBAL em inglês, que realiza aulas 
on-line através de docentes remotos em qualquer lugar do mundo com o apoio de docentes 
presenciais, permitiu a universalização do ensino desse idioma no nível primário do Uruguai, e 
fez com que se alcançaram as metas de proficiência esperadas para esse ciclo.
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Para aproveitar ao máximo o potencial transformador da tecnologia na gestão educacional, 
tanto em nível do sistema como da sala de aula, é necessário garantir que as escolas 
contem com a infraestrutura tecnológica adequada. No entanto, o acesso à Internet, em 
particular com conexão rápida, continua sendo um desafio para os países latino-americanos. 
Muitas zonas rurais ou isoladas carecem ainda de conexão, e nos lugares onde sim há, costuma 
ser lenta e onerosa (BID, 2012). Segundo os dados do teste regional TERCE, o acesso à Internet 
nas escolas da região era de 66% em 2013; em muitos países, como Honduras, Nicarágua e 
Paraguai, esta porcentagem não supera 30% (Arias Ortiz e Viteri, 2019). 

   A gestão educacional como plataforma integral 

  
Processos de gestão com aplicativos interoperáveis e unidades com identificadores 
únicos permitem um maior aproveitamento tecnológico e favorecem o desenvolvimento de 
sistemas de gestão educacional que funcionam como plataformas integrais. Considerando 
os diferentes graus de descentralização dos sistemas educacionais, não existe uma fórmula 
única ou ideal para gerir a provisão de serviços. Para transformar o setor é necessário oferecer 
soluções integrais que dotem à entidade encarregada da provisão dos serviços educacionais 
(ministério central ou secretaria regional) de uma visão do conjunto no que tange aos processos 
de gestão e aos sistemas e ferramentas tecnológicos que os apoiam. Uma plataforma de 
gestão educacional integral permite por sua vez gerar de forma simultânea e automática dados 
e indicadores que se utilizam para tomar decisões no dia a dia. Neste tipo de plataforma, 
qualquer usuário do sistema pode acessar a dados e informação relevantes para suas 
necessidades imediatas, e a informação que produz ou registra serve tanto para alimentar a 
tomada de decisões de outros níveis de gestão (autoridades, gestão intermediária, diretores e 
professores) como para proporcionar informação aos estudantes e suas famílias. 

Porém, o trajeto a partir da gestão até o uso da informação gerada pela própria gestão não 
é simples nem fácil. No geral, este processo de transformação de dados crus em informação 
útil para a gestão nos distintos níveis não se encontra automatizado e costuma contar com 
poucos recursos financeiros e realizar-se ad hoc com qualidade variada e oportunidade 
(Custer et al., 2018). Na ausência de processos de gestão automatizados e integrados em 
todos os níveis de gestão, os sistemas educacionais desenvolveram modelos de demanda 
de informação em cascata, desde os organismos centrais até os centros educacionais. Mais 
ainda, o processamento e análise costuma estar centralizado nos níveis mais altos de gestão, 
e a informação resultante em geral não volta às escolas nem aos gestores intermediários. No 
melhor dos casos, seu uso se limita à formulação de políticas generais, ao monitoramento de 
objetivos e à medição do impacto a nível agregado e com pouca frequência (Powell, 2006), 
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mais que à gestão diária e à provisão de informação relevante para os centros educacionais. 
Este tipo de modelo costuma resultar em uma carga de trabalho para os níveis mais baixos de 
gestão, em especial para os centros educacionais (IBM, 2009) e em um escasso compromisso 
para a recopilação e o reporte (Powell, 2006). Por exemplo, em dois dos casos observados 
(Honduras e República Dominicana), onde existe uma escassa digitalização dos processos 
de gestão, os docentes registram matrícula, frequência escolar e carga horária em papel, para 
depois ingressar todos esses dados em um sistema informático do ministério central. Em um 
contexto de restrições relacionadas com a conectividade, os sistemas e os dispositivos, os 
docentes se veem em muitas ocasiões obrigados a ir aos centros de Internet para carregar 
a informação ao sistema ou, em seu defeito, devem pagar a outras pessoas para que o faça, 
com todos os efeitos que isto implica em termos da qualidade dos dados. Esta prática duplica 
esforços e não tem nenhuma utilidade para o funcionamento diário das escolas por si mesma, 
pelo que não existe um incentivo natural para que os docentes e diretores realizem a carga de 
informação ao sistema, especialmente ao não ser recompensados pelos custos, em tempo e 
recursos financeiros.24 

No conhecido instructional core, Cohen e Ball (1999) identificam os elementos essenciais 
de todo processo didático: estudantes, docentes e conteúdo. As interações entre estes três 
elementos têm lugar dentro de uma escola, em uma comunidade determinada e no marco de 
um sistema educacional (ver o gráfico 5).25

24  Em alguns sistemas educativos, como o do Chile, se condiciona a transferência de recursos financeiros ao registro 
de informação sobre estudantes em um sistema informático. Embora se realizem auditorias para verificar a informação 
reportada, o dobro registro (primeiro em papel e depois no sistema digital) traz associados problemas de qualidade dos 
dados e sua eliminação constitui uma grande oportunidade para melhorar a eficiência.
25  Algumas novas visões ampliam as fronteiras dos sistemas educacionais para incorporar o capital social dos estu-
dantes, além de suas famílias e comunidades (Freeland Fisher, 2018).

Como se pode medir e construir 
um SIGED de alto impacto?4.
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Gráfico 5. Elementos do sistema educacional

Fonte: Elaboração própria sobre a base de Cohen e Ball (1999).

A partir destes elementos, se deriva a visão integral dos processos de gestão educacional, na 
qual se identificam seis processos principais de gestão e das condições estruturais (gráfico 6). 

       Gráfico 6.  Processos de gestão e condições estruturais

Fonte: Elaboração própria.
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Condição estrutural 1: Infraestrutura tecnológica

A infraestrutura tecnológica consiste em todos os ajustes tecnológicos (hardware e software) 
nos que se apoia um determinado sistema educacional. Neste aspecto, um SIGED de alto 
impacto deve: 

  1. Garantir níveis mínimos de conectividade para a gestão educacional. 
A conectividade, tanto em centros educacionais como ao  nível central, é um aspecto 
fundamental. A demanda mínima de conectividade no âmbito dos centros educacionais para 
fins pedagógicos26 e administrativos27 se pode estimar a partir da quantidade de estudantes. 
Um referente comum é um mínimo 1 Mb simétricos por cada 10 estudantes. Para escolas de 
difícil acesso a uma largura da banda adequada, uma alternativa costuma ser um repositório 
local (servidor). Ao nível central e para áreas administrativas, se costuma considerar o número 
de usuários e a carga de rede dos sistemas para determinar as condições mínimas de 
conectividade. Os ajustes de conectividade devem ir acompanhados de medidas de controle 
de tráfego desde e para a Internet.

  2. Contar com medidas de cibersegurança e proteção da informação. 
A segurança dos dados requer tanto esquemas de cibersegurança como procedimentos 
adequados para o respaldo de aplicações e dados. O estabelecimento de usuários únicos ao 
longo de todo o sistema e de acessos específicos sobre cada aplicativo é uma efetiva medida 
de proteção da identidade. Considerando a sensibilidade dos dados geridos nos sistemas 
educacionais, os SIGED devem incorporar processos automáticos de auditorias.

  3. Dispor de documentação técnica e operacional. Uma clara documentação 
técnica enquanto ao desenho e desenvolvimento dos sistemas informáticos e seu âmbito de 
execução é chave, bem como a visão de médio prazo a respeito. De igual modo, se deve contar 
com documentação operativa para os usuários dos sistemas informáticos, como um manual de 
operações, vídeos ou outros materiais instrutivos.

  4. Garantir a compatibilidade dos sistemas informáticos. Um SIGED de alto 
impacto conta com os ajustes tecnológicos para a interoperabilidade dos sistemas informáticos 
em nível de dados. Uma integração a este nível facilita não só o processo de apresentação 

26   Nível mínimo para o uso efetivo das plataformas de gestão de aprendizagens, as plataformas educacionais e os 
portais de recursos pedagógicos.
27  Nível mínimo para o uso efetivo dos sistemas de gestão.
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de informação, mas sim a atualização e a incorporação de novas funcionalidades para cada 
processo de gestão.28

Condição estrutural 2: Governança e institucionalidade

Esta condição se refere aos aspectos normativos e institucionais que se enquadram e dão 
sustentabilidade ao SIGED. Neste sentido, um SIGED de alto impacto deve:

  1. Contar com um marco legal. Este marco deve definir os róis e 
responsabilidades dos departamentos que operam o SIGED, bem como os ajustes entre 
departamentos e a gestão de dados. Uma sólida institucionalidade é fundamental para a 
sustentabilidade de um SIGED. Dos casos analisados que contam com este marco, se destacam 
El Salvador, com sua Unidade de Transformação Digital, e Uruguai, com CEIBAL como agência 
de inovação educacional e transformação digital.

  2. Apoiar-se em uma sólida visão estratégica. A visão integral de um 
SIGED como plataforma de gestão deve ter seu assento no mais alto nível de condução do 
sistema educacional. Isto, por sua vez, deve ver-se refletido em documentos estratégicos 
que contemplem a otimização dos processos institucionais por meio das novas tecnologias 
e que estabeleçam objetivos, metas e recursos associados a cada um dos processos, com o 
consenso de todas as áreas que impactam e o aval das máximas autoridades. Assim, Bogotá 
conta com o Plano Estratégico 2016-2020 e Uruguai com o Plano Estratégico 2017-2010 do 
CEIBAL.

  3. Garantir a disponibilidade de recursos. Um SIGED requer uma 
disponibilidade contínua de recursos financeiros e humanos para sua operação no curto, 
médio e longo prazo. As direções de informática, por exemplo, devem contar com orçamento e 
pessoal capacitado para o manejo dos sistemas informáticos de apoio ao SIGED. Por exemplo, 
o Plano Estratégico 2016-2020 de Bogotá inclui objetivos e recursos específicos para o SIGED, 
e os recursos projetados estão garantidos.

  4. Contar com um plano para a gestão da mudan ça. Este plano deve detalhar 
as ações relevantes, as datas estipuladas e os recursos requeridos para o desenvolvimento 

28  A interoperabilidade pode produzir-se em nível de dados ou em camadas mais agregadas. Quando a integração em 
nível de dados não é possível, costumam ser necessários grandes esforços de engenharia de dados. Entre as medidas 
de curto prazo para planejar e executar cabe citar a integração na camada de apresentação da informação com vistas 
em nível agregado.
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de um SIGED de alto impacto.29 Devem-se contemplar as áreas centrais de gestão, as áreas 
operacionais e sobretudo as equipes de gestão dos centros educacionais. É fundamental 
enfatizar ao interior dos sistemas educacionais os benefícios de um SIGED de alto impacto, 
como a economia de tempos administrativos, para contar com os distintos gestores como 
aliados.

Processo 1: Gestão de infraestrutura física e equipamento

A infraestrutura física e o equipamento abrangem todos os espaços físicos, instalações, móveis 
e imóveis que formam um centro educacional. Neste aspecto, um SIGED de alto impacto deve:

  1. Contar com identificadores únicos para todas as centrais físicas. Cada 
um dos edifícios do sistema educacional deve contar com um identificador único, sem cópias.

  2. Contar com um registro único que contenha toda a informação das 
centrais físicas. Este seria o repositório de todos os dados atualizados das centrais físicas, 
sua localização georreferenciada, os ambientes e sua conformação, o inventario e os serviços 
disponíveis (como água, eletricidade e Internet). O registro de infraestrutura física e equipamento 
identifica as escolas que operam em cada edifício para cada turno escolar (matutino, vespertino, 
diurno, presencial, virtual ou especial). Contar com informação georreferenciada permite 
uma variedade de análise para melhorar a atribuição de estudantes aos distintos centros 
educacionais, a provisão de transporte escolar e a prevenção da violência.30

  3. Sistematizar a gestão diária da infraestrutura física. A gestão diária dos 
edifícios deve realizar-se por meio do registro único de infraestrutura física e equipamento. 
Em particular, deve existir uma gestão sistematizada de manutenção programada de edifícios 
(como pintura e reparações menores) e de urgências de infraestrutura escolar. Deve haver um 
procedimento padrão e digital para a solicitação, a atribuição da empresa e do orçamento e a 
conclusão da reparação.

29  O SIGED deve incorporar atividades de sensibilização, jornadas de formação no uso dos novos aplicativos, 
jornadas demonstrativas com respeito à importância da exploração da informação integrada e acompanhamento no 
processo de implementação.
30  É comum que o registro de infraestrutura física e equipamento se nutra inicialmente de informação de algum censo 
de infraestrutura educativa e se atualize depois de forma permanente. A atualização continua deve incluir as distintas 
intervenções que se realizem nos edifícios, com informação de data, projeto executado, investimento e empresa con-
tratante.
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Processo 2: Gestão de centros educacionais    

Embora é possível que cada sistema educacional conte com uma definição particular 
dos centros educacionais, no âmbito deste documento a gestão de ditos centros se define 
como a organização escolar em nível territorial onde se desenvolve o processo de ensino e 
aprendizagem. Neste aspecto, um SIGED de alto impacto deve:

  1. Contar com identificadores únicos para todos os centros educacionais. 
Cada um dos centros educacionais deve ter um identificador único, sem cópias. Um centro 
educacional pode ocupar distintos edifícios escolares ou compartilhar um mesmo edifício com 
outros centros educacionais. Contar com o identificador único tanto de centros educacionais 
como de edifícios escolares permite determinar claramente a relação entre um e outro.

  2. Contar com um registro único que contenha toda a informação dos centros 
educacionais. O registro único de centros educacionais é o repositório de todos os dados 
sobre planejamento educacional e curricular, incluindo os planos de estudo (currículo escolar) 
por nível educacional, as estruturas orgânicas funcionais, as estruturas curriculares, as grades 
de cargos, os horários das matérias e os cargos dentro de cada escola (programação), com a 
atribuição de docentes e estudantes a cada grupo/seção, a prestação de serviços e a entrega 
de recursos educacionais. Este registro permite formular orçamentos por centro educacional 
e determinar os custos de cada centro. O registro deve ser único, independentemente de que 
possa acessar-se e manejar-se por meio de mais de um sistema informático.

  3. Sistematizar a gestão diária dos centros educacionais. A gestão se 
deve realizar por meio do registro único de centros educacionais. Isto requer procedimentos 
padrões e digitais para a operação dos centros, em particular para a gestão das transferências 
para gastos correntes, ou fundo imediato de assistência para emergências e a distribuição de 
materiais educacionais aos centros. Uma vez que se conta com informação ao nível do centro 
educacional, se pode fazer o agregado para outros níveis de gestão.

  Em nível central, se devem estabelecer os parâmetros com pautas de 
agrupamento dos estudantes por turnos (matutino, vespertino, noturno, fim de semana ou 
outro), critérios de categorização de escolas e regulamentações com respeito dos espaços 
mínimos requeridos de estudantes por sala de aula nos aplicativos informáticos para a gestão 
dos centros. Deste modo, é preciso determinar ao grupo em que se atribui cada estudante, por 
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exemplo, isto se realiza de maneira automática por meio dos sistemas informáticos.31 32

Processo 3: Gestão de recursos humanos e financeiros/
orçamentários

Os recursos humanos abrangem toda a força laboral contratada no sistema educacional 
que intervém direta ou indiretamente no processo de ensino e aprendizagem. Os recursos 
financeiros/orçamentários são todos os fundos que se destinam ao funcionamento do setor.33 
Neste aspecto, um SIGED de alto impacto deve:

  1. Contar com identificadores únicos para todos os cargos do sistema 
educacional. Cada um dos cargos do sistema educacional deve contar com um identificador 
único, sem cópias.

  2. Contar com identificadores únicos para todas as pessoas contratadas 
no sistema educacional. De igual modo, cada uma das pessoas contratadas no sistema 
educacional deve contar com um identificador único, sem duplicidade. É prática comum utilizar 
o número de cédula ou documento de identidade nacional. Uma pessoa pode ocupar diferentes 
cargos, uma vez que várias pessoas possam desempenhar o mesmo cargo. Contar com um 
identificador único tanto de cargos como de pessoas permite identificar claramente a relação 
entre um e outro.

  3. Contar com um registro único de recursos humanos. O registro único de 
recursos humanos é o repositório de todos os dados de caracterização e desempenho de cada 
docente, aspirante ou trabalhador do sistema educacional: serviços, antiguidade, resultados 
dos concursos e avaliações docentes ou de promoção, cursos de capacitação, resolução de 
reclamações e ajustes, informação sobre o centro educacional onde trabalha, formação inicial, 
ambiente escolar e nível de satisfação. Com isto, o registro único de recursos humanos deve 
representar a única fonte de informação para a liquidação de saldos.34

31  Nos sistemas informáticos se podem realizar simulações sobre mudanças nos parâmetros gerais do sistema edu-
cacional e a medição do impacto das políticas educacionais.
32  Os sistemas informáticos para a gestão dos centros educacionais não só devem estar pensados para os usuários 
em nível central, mas que devem constituir uma ferramenta operacional diária para os centros educacionais.
33  Na maioria dos países da região, o salário de recursos humanos representa a linha principal de gasto do setor.
34  O registro único de recursos humanos deveria estar disponível para ser consultado integramente pela Internet, com 
adequadas restrições de segurança.
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  4. Sistematizar a gestão diária dos recursos humanos e financeiros/
orçamentários. A gestão diária dos recursos humanos se deve realizar por meio do registro 
único de recursos humanos. Isto requer procedimentos padrões e digitais para ingressar 
informação ao sistema e validar automaticamente todo tipo de novidade laboral, como altas, 
baixas, incapacidades, licenças administrativas, realocações ou inscrições a concursos, 
conforme aos regimes normativos existentes na jurisdição. O sistema informático que apoia 
a gestão de recursos humanos e financeiros deve realizar a classificação dos antecedentes 
de docentes de forma automática e consistente com a normativa e deve interoperar com os 
sistemas de liquidação de salários. De igual modo o SIGED deve contar com procedimentos 
sistematizados para a administração orçamentária que permitam definir orçamentos por centro 
educacional e fixar partidas e limites para o controle do gasto. Colômbia, Uruguai e a província 
de Santa Fe (Argentina) contam com processos digitalizados de substituição de docentes 
baseados em uma lista de candidatos pré-qualificados, que permitem a rápida cobertura em 
casos de não assistências. Por exemplo, para a gestão de vagas temporárias de docentes, 
o distrito de Bogotá conta com o Sistema Aplica, que permite cobrir diariamente qualquer 
substituição. A seleção do suplente se encontra parametrizada no sistema.

Processo 4: Gestão de estudantes e aprendizagens

Os estudantes são os beneficiários diretos de toda a oferta educacional. Neste aspecto, a 
gestão dos mesmos e de suas aprendizagens em um SIGED de alto impacto deve:

  1. Contar com identificadores únicos para cada estudante. Cada estudante 
deve contar com um identificador único, sem cópias.

  2. Contar com um registro único de estudantes. O registro único de estudantes 
é o repositório de todos os dados pessoais do estudante, acadêmicos (agenda digital), sócio 
educacionais, de conduta, de saúde, certificação de estudos, registros de passes, exames e 
novidades de promoção, frequentação e repetência.

  3. Sistematizar a gestão diária dos estudantes e suas aprendizagens. 
Uma gestão de estudantes e aprendizagens eficiente se realiza por meio de um registro único 
nominal. Isto inclui a gestão de bolsas, alimentação e transporte para cada estudante, bem como 
a inscrição dos estudantes para cada ciclo letivo. O sistema informático que apoia a gestão 
dos estudantes deve permitir a atribuição automática dos mesmos aos centros educacionais 
de acordo com a normativa estabelecida na jurisdição, e a emissão de títulos, certificados e 
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diplomas. Por exemplo, em Bogotá existe um processo de inscrição on-line onde se podem 
escolher três opções de escolas para estudantes de novo ingresso. O distrito no nível central 
realiza a atribuição final.

Processo 5: Gestão de conteúdos digitais para 
aprendizagens e formação docente

Os conteúdos digitais são todos os recursos didáticos on-line. Uma gestão de conteúdos 
digitais eficiente se baseia nas demandas curriculares e garante o acesso, independentemente 
da localização do beneficiário, já seja docente ou estudante. Neste aspecto, um SIGED de alto 
impacto deve proporcionar apoio e acompanhamento ao plano de desenvolvimento profissional 
docente e aos planos de estudo em relação a:

  1. Recursos digitais. Por meio do SIGED se deve dar seguimento e sistematizar 
o processo de geração, análise, avaliação e aprovação por pessoal qualificado, classificação 
e posterior publicação de todo recurso digital. Estes recursos devem armazenar-se em um 
repositório central e devem classificar-se por nível educacional, modalidade, tipo de recurso e 
área.

  2. Gestão digital de aprendizagens. Os esquemas de tutoria virtual 
(assincrônica e/ou sincrônica), as plataformas de aprendizagem (como plataformas adaptativas 
de matemáticas, leitura, idiomas ou laboratórios virtuais) e os sistemas de gestão de conteúdos 
(LMS) devem estar integrados ao SIGED. Uruguai, por exemplo, conta com uma ampla oferta 
de plataformas de aprendizagem, conteúdos digitais e repositórios (CREA, PAM, Matific, Rede 
de Recursos Abertos, Biblioteca Digital, DOMO, Apps, Logros) no marco do plano CEIBAL.
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Processo 6: Ferramentas para a gestão estratégica

As ferramentas para a gestão estratégica abrangem todos os indicadores que se geraram a 
partir da gestão diária dos distintos níveis do sistema educacional. Estes indicadores, por sua 
vez, servem de insumos para a própria Gestão. Nesse aspecto, um SIGED de alto impacto 
deve:

  1. Consolidar e entregar indicadores chave dos distintos processos de 
Gestão. O SIGED deve produzir indicadores de gestão e de aprendizagem, entre os quais 
podemos citar: pedagógicos individuais e combinados, trajetórias educacionais, cargos, 
absentismo médico e administrativo, despesas salariais, taxas docentes-estudantes, ocupação 
de edifícios escolares, investimento total por escola vs. rendimento acadêmico, investimentos 
em assistência (transporte, alimentação, bolsas), relação de horas e cargos atribuídos sobre a 
quantidade de estudantes.35 O SIGED deve permitir a geração e visualização destes indicadores 
para todos os níveis de gestão do sistema educacional, tanto do setor público como privado, e 
com diferentes desagregações, como por idade, gênero ou raça.

    Metodologia de diagnóstico
 
Para medir o nível de desenvolvimento dos sistemas de informação e gestão, o BID desenhou 
um instrumento de diagnóstico que consiste em 119 perguntas restritas relacionadas com os 
processos de gestão e condições estruturais36. Cada pergunta está associada a um subprocesso 
ou à funcionalidade que deveria desempenhar um SIGED de alto impacto. A resposta, afirmativa 
ou negativa, vai acompanhada de uma breve descrição de como opera o subprocesso. Dita 
descrição permite classificar cada subprocesso em um de quatro níveis: 

35  Uma das ferramentas úteis para a geração e apresentação de indicadores é o software de inteligência de negócios 
(BI, por suas siglas em inglês).
36  O instrumento de diagnóstico SIGED é apresentado no anexo.

I ) Latente, se não cumpre com as características próprias da definição de 
um SIGED de alto impacto.
II ) Incipiente, se tem uma cobertura parcial segundo a definição e não está 
orientado a uma gestão eficiente.
III ) Emergente, se tem uma cobertura parcial segundo a definição e está 
orientado a uma gestão eficiente.
IV ) Estabelecido, se tem uma cobertura maior que 80% segundo a definição 
e está orientado a uma gestão eficiente. 
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Fonte: Elaboração própria.

Depois de classificar todos os subprocessos, se calcula uma média simples para determinar 
a categorização de cada processo ou condição estrutural. Por último, se estima uma média 
ponderada da classificação de cada processo ou condição estrutural para determinar a 
classificação geral do SIGED.37 A ponderação dos processos e condições estruturais obedece 
exclusivamente à relevância que tem no contexto de um SIGED. Desta forma, se outorga maior 
peso àqueles processos que resultam preponderantes ao momento de considerar o aporte 
que fazem para alcançar um SIGED de alto impacto. Na tabela 2 se detalha a ponderação 
estabelecida.

Isto permite determinar a classificação geral do SIGED entre os quatro níveis de desenvolvimento 
(gráfico 7).

37 Cada subprocesso recebe uma pontuação: 1 para latente, 2 para incipiente, 3 para emergente e 4 para estabe-
lecido. No nível de processo se arredonda a média simples à centésima mais próxima e se classifica segundo os 
seguintes níveis: 1,00-1,74 para latente; 1,75-2,49 para incipiente; 2,50-3,24 para emergente e 3,25-4,00 para estabe-
lecido. Para a classificação global continua o mesmo processo depois de estimar uma média ponderada.

Tabela 2. Ponderação de processos e condições estruturais
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Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 7. Níveis de classificação dos SIGED

Se alcança um SIGED de alto impacto se os processos mencionados contam com uma 
sequência de passos repetíveis e são deterministas, quer dizer: lançam sempre os mesmos 
valores/informação de saída para os mesmos conjuntos de valores de entrada.38 Se entende 
que um SIGED estabelecido ainda pode ser melhorado, mas se encontra em um bom estado 
de integração. Portanto, quando este documento fala de um SIGED integrado e de alto impacto, 
se tem em mente um SIGED estabelecido com uma alta pontuação em todos seus processos 
e subprocessos.

Para o levantamento de informação, se realiza uma visita de campo onde se realizam discussões 
guiadas por meio do instrumento com os usuários e gestores de cada um dos processos e 
condições estruturais do SIGED. Um consultor especialista em SIGED é o encarregado de 
liderar as discussões e de contrastar o modelo de gestão dos distintos usuários para ter um 
panorama completo de como opera realmente cada subprocesso. 

38  Por exemplo, em termos práticos o subprocesso de gestão de inscrição on-line de estudantes é efetivo (tem a ori-
entação adequada) se cada ano, no mês de inscrições, todos os familiares dos estudantes podem realizar o processo 
de maneira autônoma (estão capacitados para fazê-lo), o sistema de suporte opera de maneira estável e válida os da-
dos ingressados, se cumprem os padrões de segurança na gestão informática dos dados e o processo se desenvolve 
nos tempos previstos.
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Uma parte fundamental desta visita de campo é que para cada estudo de caso se realiza uma 
visita ao menos a uma escola que opere o SIGED. A equipe do projeto se reúne com o diretor 
do centro educacional e em alguns casos também participa pessoal docente e administrativo. 
O objetivo desta visita é capturar a experiência dos usuários ao nível de escolas, a unidade de 
gestão primordial no modelo educacional.

A informação obtida é consolidada em um diagnóstico onde se identificam fortalezas e desafios 
segundo a classificação de cada processo. A partir deste diagnóstico, se propõe um plano de 
fortalecimento para que os SIGED alcancem o nível de estabelecido. Este plano é acompanhado 
de um financiamento em dos níveis: investimento em capital e gastos correntes. Além disso, 
se elabora uma proposta para a gestão de mudança na implementação das melhoras. Por 
último, e na medida do possível, se realiza uma estimação geral dos benefícios potenciais das 
melhoras chave propostas para obter uma análise de custo-benefício de um SIGED de alto 
impacto.
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5. Conclusões

Existe evidência sobre os benefícios de melhorar a gestão do sistema educacional. Ao mesmo 
tempo, tem amplos espaços de melhora dos modelos e os processos atuais de gestão em 
ALC, mas não se conta com informação consolidada e sistematizada sobre seu estado de 
desenvolvimento. Este estudo permite fechar uma importante brecha de informação acerca do 
estado de desenvolvimento dos SIGED para poder identificar áreas de melhoras que ofereçam 
um roteiro para os ministérios de Educação e Fazenda da região. 

A fim de construir este conhecimento, depois de completar os estudos de casos se realiza uma 
sistematização global de melhores práticas e lições aprendidas, focada nos processos chave 
de gestão e em sua interoperabilidade. Cada capítulo ou seção da sistematização abordaria 
cada um dos processos de gestão e condições estruturais. Com isto, se espera conseguir um 
intercâmbio de experiências no que os países da região conheçam de primeira mão como seus 
pares gerem os elementos do sistema educacional.

Além disso, se considera a possibilidade de realizar um estudo quantitativo que permita analisar 
se existe uma correlação entre o nível de desenvolvimento dos distintos processos de gestão 
educacional e o desempenho na aprendizagem dos países e províncias examinados, usando 
os resultados do SIGED e do novo estudo regional ERCE 2019. Em sistemas mais avançados, 
onde existem SIGED que estiveram em funcionamento durante ao menos dois ou três anos, 
existem dados suficientes como para poder fazer uma análise em profundidade das tendências 
das principais variáveis de eficiência interna dos sistemas educacionais, e tratar de identificar 
as mudanças nas variáveis de resultado antes e depois das reformas implementadas.
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Não existe um 
identificador único para 
cada elemento

Não existe registro único

Não existe nenhuma 
informação de 
georreferenciamento 
dos prédios escolares

Existe um registro digital 
parcial dos dados de 
georreferenciamento dos 
prédios, embora se 
encontre desatualizado

Nem todos os elementos 
contam com um 
identificador único

Existe registro único 
parcial ou vários 
registros dispersos em 
formato digital

Existe registro único 
completo em formato 
digital, mas não o 
utilizam para a gestão 
diária dos centros 
educativos

Existe um registro digital 
completo dos dados de 
georreferenciamento dos 
prédios, embora se 
encontre desatualizado

Existe um registro digital 
completo e atualizado 
dos dados de 
georreferenciamento 
dos prédios

Existe registro único 
completo e atualizado 
em formato digital e é 
utilizado na gestão diária 
dos centros educativos

Existe um identificador 
único para cada 
elemento, mas há 
duplicações ou outras 
questões de qualidade 
de dados

Existe um identificador 
único para cada 
elemento e não há 
duplicações

1.1 Quantos e quais sistemas/módulos existem dentro deste processo? ¿Como operam?

1.2 Implementam identificação única de prédios escolares (IUE)?

1.4 Existem dados atualizados do georreferenciamento dos prédios escolares?

1.3 Existe um registro único de prédios em formato digital que utilizam na gestão diária dos centros educativos?
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Anexo: Instrumento 
de diagnóstico SIGED7.

1. Gestão de infraestrutura física e equipamentos

LATENTE INCIPIENTE EMERGENTE ESTABELECIDO

DO PAPEL 
À NUVEM



Não existe nenhum 
registro dos centros 
educativos que 
funcionam em cada 
prédio

Existe um registro digital 
parcial dos centros 
educativos que funcionam 
em cada prédio (com 
informação atualizada de 
até 50% dos centros 
educativos)

Existe um registro digital 
significativo dos centros 
educativos que funcionam 
em cada prédio (entre 51% 
e 80% dos centros 
educativos com informação 
atualizada)

Existe um registro digital 
completo e atualizado dos 
centros educativos que 
funcionam em cada prédio 
(mais de 80%)

1.5 São registrados os centros educativos que funcionam por turno em cada prédio?

Não conta com 
informação sobre o 
estado de conservação 
da infraestrutura

Não conta com 
informação sobre os 
serviços básicos de 
cada centro educativo

Conta com informação 
parcial dos serviços 
básicos de cada centro 
educativo

É feito um registro digital 
do acesso a serviços 
básicos, embora esteja 
incompleto ou 
desatualizado

É feito um registro digital 
sistemático e periódico 
do acesso a serviços 
básicos, que se 
encontra completo e 
atualizado

Conta com informação 
parcial sobre o estado 
de conservação da 
infraestrutura

É feito um registro digital 
do estado de 
conservação da 
infraestrutura, embora 
não esteja completo ou 
atualizado

É feito um registro digital 
sistemático e periódico 
do estado de 
conservação da 
infraestrutura, que está 
completo e atualizado

1.6 Registra-se o estado de conservação dos prédios no SIGED?

1.7 Registram-se os dados dos serviços básicos (eletricidade, água, esgoto, gás, telefone, internet etc.)?

Não conta com 
informação sobre as 
salas de aula que 
funcionam em cada 
centro educativo

Conta com um registro 
digital parcial das salas 
de aula que funcionam 
em cada centro 
educativo, embora 
esteja desatualizado

Conta com um registro 
digital completo das 
salas de aula que 
funcionam em cada 
centro educativo, embora 
esteja desatualizado

Conta com um registro 
digital completo e 
atualizado das salas de 
aulas que funcionam em 
cada centro educativo

1.8 Registram-se com precisão as salas de aula que funcionam em cada centro educativo?
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O SIGED não conta com 
informação necessária 
para mensurar a relação 
entre a oferta de 
infraestrutura física e a 
demanda (# de centros 
educativos, densidade 
populacional, 
caracterização da 
população)

O SIGED conta com 
parte da informação 
necessária para 
mensurar a relação entre 
a oferta de infraestrutura 
física e a demanda (# de 
centros educativos, 
densidade populacional, 
caracterização da 
população), embora 
esteja desatualizada

O SIGED conta com a 
informação necessária 
para mensurar a relação 
entre a oferta de 
infraestrutura física e a 
demanda (# de centros 
educativos, densidade 
populacional, 
caracterização da 
população), embora 
esteja desatualizada

O SIGED conta com a 
informação necessária e 
oportuna para mensurar 
a relação entre a oferta 
de infraestrutura física e 
a demanda de serviços 
educativos

1.9 O SIGED conta com informação suficiente para medir a compatibilidade entre a oferta de infraestrutura física 
e a demanda de serviços educacionais?

DO PAPEL 
À NUVEM



Não existe um registro 
de inventário

Existe um registro digital 
de inventário, mas não 
está atualizado nem 
completo

Existe um registro digital 
de inventário atualizado 
e completo, mas que se 
encontra isolado (não 
integrado) ao Registro 
Único de prédios

Existe um registro digital 
de inventário atualizado 
e completo (disponível 
para todos os centros 
educativos) integrado 
ao Registro Único de 
prédios

Não existe um registro 
de inventário

Existe um registro digital 
de inventário, embora 
não esteja atualizado 
nem completo

Existe um registro digital 
de inventário atualizado 
e completo, mas que se 
encontra isolado (não 
integrado) ao Registro 
Único de prédios

Existe um registro digital 
de inventário atualizado 
e completo (disponível 
em todos os centros 
educativos) integrado ao 
Registro Único de 
prédios
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1.10 Registram-se e mantem-se atualizada a informação do inventario dos bens moveis: carteiras, cadeira, mesa, 
lousa, elementos de refeitório/lanchonete?

1.11 Registram-se e mantem-se atualizada a informação do inventario de equipamento pedagógico especializado 
(p.e. laboratórios de física, química, biologia, informática, etc.)?

Não existe um 
procedimento para 
a manutenção 
programada de prédios, 
com rotas de inspeção 
e reparos programados

Existe um procedimento 
para a manutenção 
programada de prédios, 
com rotas de inspeção e 
reparos programados, 
mas não abrange a 
totalidade dos centros 
educativos

Existe um procedimento 
para a manutenção 
programada de prédios 
utilizado pela totalidade 
dos centros educativos, 
mas não é possível fazer 
o acompanhamento 
digital de cada etapa 
(p.e. tudo é gerenciado 
em papel)

Existe um procedimento 
para a manutenção 
programada de prédios 
utilizado pela totalidade 
dos centros educativos, 
que está incorporado ao 
registro respectivo no 
SIGED

1.13 Existe um procedimento para a manutenção programada de prédios por meio do SIGED, com rotinas de 
inspeção e reparos programados?

Não existe um 
procedimento que os 
centros educativos 
implementem quando 
surge uma emergência 
predial no 
estabelecimento

Existe um procedimento 
para emergências 
prediais, mas não 
abrange a totalidade dos 
centros educativos

Existe um procedimento 
para emergências prediais 
utilizado pela totalidade dos 
centros educativos, mas 
não é possível realizar um 
acompanhamento digital 
de cada etapa (p.e. tudo é 
gerenciado em papel)

Existe um procedimento 
para emergências 
prediais utilizado pela 
totalidade dos centros 
educativos, que está 
incorporado ao registro 
respectivo no SIGED

1.12 Implementam um procedimento para a gestão da demanda de manutenção emergencial de prédios por meio 
do SIGED?
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LATENTE INCIPIENTE EMERGENTE ESTABELECIDO

Os atores relevantes não 
têm nenhum acesso a 
informação proveniente 
do registro único de 
infraestrutura física

Os atores relevantes têm 
acesso a alguma 
informação (i.e. 
relatórios) proveniente do 
registro único de 
infraestrutura física

Os atores relevantes têm 
acesso a informação 
proveniente do registro 
único de infraestrutura 
física, embora imparcial 
ou desatualizada

Os atores relevantes têm 
acesso em tempo real ao 
registro de infraestrutura 
física, com seus 
respectivos controles de 
acesso aos diferentes 
atores

Não existe nenhum 
registro das intervenções 
na infraestrutura (p.e. 
reparos e renovações)

Existe um registro digital 
parcial das intervenções 
na infraestrutura (p.e. 
reparos e renovações)

Existe um registro digital 
completo das 
intervenções na 
infraestrutura (p.e. 
reparos e renovações), 
embora esteja 
desatualizado e com 
baixo nível de qualidade

Existe um registro digital 
completo e atualizado 
das intervenções na 
infraestrutura (p.e. 
reparos e renovações)
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1.14 As diferentes intervenções prediais (com anotação de data, projeto executado, investimento, empresa 
contratada) são registradas digitalmente no registro de prédios?

1.15 Dispõem de informação precisa, em tempo real, dos dados gerenciados no registro único de prédios, com 
perfil de acesso de usuário do sistema?

2. Gestão de centros educativos

Não existe um 
identificador único para 
cada centro educativo

Existe um identificador 
único para cada centro 
educativo e é utilizado 
na gestão

Nem todos os centros 
educativos contam com 
um identificador único 
nem utilizam o dígito 
identificador para gestão

Existe um identificador 
único para cada centro 
educativo, mas há 
duplicações ou outros 
problemas de qualidade 
de dados e/ou não 
utilizam tal elemento 
para gestão

2.1 Quantos e quais sistemas/módulos existem dentro deste processo? ¿Como operam?

2.2 Implementam uma gestão mediante um código de identificação único de centro educativo?

DO PAPEL 
À NUVEM



Não têm registro único Têm registro único 
parcial ou vários 
registros dispersos em 
formato digital

Têm registro único em 
formato digital completo 
mas não o usam para a 
gestão diária dos 
centros educativos

Têm registro único em 
formato digital completo 
e atualizado e o usam 
na gestão diária dos 
centros educativos
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Não implementam 
código identificador 
único em todos os 
sistemas

Parte dos sistemas 
utiliza o identificador 
único de centro 
educativo

Vários sistemas contam 
com identificador único 
próprio para cada centro 
educativo e utilizam 
correspondências entre 
códigos (diferentes) de 
cada sistema para 
gerenciar

Existe um identificador 
único para cada centro 
educativo e é utilizado 
para gerenciar todos os 
sistemas

2.3 Todos os sistemas de informação e gestão (p.e. ministério ou secretaria subnacional) usam o código de 
identificação único de centro educativo?

2.4 Implementam uma gestão integrada baseada no Registro Único de Unidades Escolares em que se encontram 
todos os dados de cada centro educativo?

Não existe nenhum 
registro de planos de 
estudo

Não existe registro do 
planejamento do horário, 
com a atribuição de 
docentes a turmas e 
alunos

Existe um registro digital 
parcial do planejamento 
do horário, com 
atribuição de docentes a 
turmas e alunos

Existe um registro digital 
completo do planejamento 
do horário, com a atribuição 
de docentes a turmas e 
alunos, mas que não é 
utilizado na gestão diária 
do centro educativo

Existe um registro digital 
completo e atualizado do 
planejamento do horário, 
com a atribuição de 
docentes a turmas e 
alunos, e que é utilizado 
na gestão diária do centro 
educativo

Existe um registro digital 
parcial dos planos de 
estudo

Existe um registro digital 
dos planos de estudo, 
mas não é utilizado na 
gestão diária dos 
centros educativos

Existe um registro digital 
completo e atualizado 
que é utilizado na gestão 
diária dos centros 
educativos

2.5 O sistema implementa e gerencia os planos de aula, corpo docente e sua dinâmica de mudanças, vinculan-
do-as às diferentes turmas ou agrupamentos de alunos?

2.6 Partindo-se da atribuição de serviços educacionais de um centro educativo, se registra o quadro de horários 
de cada disciplina/matéria, com a atribuição do docente e turmas/alunos matriculados?

Não existe nenhum 
registro centralizado dos 
planos de estudos e de 
sua associação com a 
oferta de serviços 
educacionais de cada 
centro educativo

Existe um registro digital 
centralizado dos planos 
de estudos e uma 
aplicação parcial da 
oferta de serviços 
educacionais de cada 
centro educativo

Existe um registro digital 
completo dos planos de 
estudos e da oferta de 
serviços educacionais de 
cada centro educativo, mas 
não se encontra atualizado 
ou não é utilizado na prática 
dos centros educativos

Existe um registro digital 
completo e atualizado 
dos planos de estudos 
e da oferta de serviços 
educacionais associada 
a cada centro educativo, 
cuja informação é 
empregada na gestão 
do centro educativo

2.7 Implementam a gestão centralizada de serviços educacionais nos centros educativos, sistematizando o histórico 
dos docentes, os planos de aula e os serviços prestados ou eventualmente interrompidos?
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Não existe nenhum 
registro das 
transferências de fundos 
para os gastos dos 
centros educativos

Existe um registro digital 
parcial das 
transferências de fundos 
para os gastos dos 
centros educativos

Existe um registro digital 
completo das 
transferências de fundos 
para os gastos dos centros 
educativos integradas ao 
Registro Institucional, 
embora esteja 
desatualizado ou com 
baixos níveis de qualidade

Existe um registro digital 
completo, atualizado 
e sistematizado para 
a gestão das 
transferências de fundos 
para os gastos dos 
centros educativos 
integradas ao registro 
institucional

2.11 A gestão de transferências mensais de recursos financeiros para gastos gerenciados dos centros educativos 
está sistematizada?

Não existe nenhum 
registro dos parâmetros 
para a formação 
de turnos, turmas, 
categorias de centros 
educativos e dimensões 
das salas de aula

Existe um registro digital 
parcial dos parâmetros 
para a formação 
de turnos, divisões, 
categorização 
de centros educativos 
e dimensões das salas 
de aula

Existe um registro digital 
completo e atualizado 
dos parâmetros para 
a formação de turnos, 
divisões, categorização 
de centros educativos 
e dimensões das salas 
de aula, mas não são 
utilizados na gestão diária 
do centro educativo

Existe um registro digital 
completo e atualizado 
dos parâmetros para a 
conformação de turnos, 
divisões, categorização 
de centros educativos 
e dimensões das salas 
de aula e os mesmos 
são utilizados na gestão

2.8 O SIGED conta com informação digitalizada para a gestão de agrupamento de alunos em turnos 
(matutino, vespertino, noturno, fim de semana etc.), em turmas, segmentos e séries dos centros educativos 
e os regulamentos a respeito dos espaços mínimos requeridos por aluno por sala de aula?

Não existe nenhum 
registro de cada um dos 
centros educativos que 
operam num edifício

Existe um registro digital 
parcial dos centros 
educativos por edifício

Existe um registro digital 
completo dos centros 
educativos que operam 
em cada edifício, embora 
não esteja atualizado ou 
com baixos níveis de 
qualidade

Existe um registro digital 
completo e atualizado 
dos centros educativos 
que operam em cada 
edifício

2.9 Registram qual centro educativo funciona em qual prédio?

Não existe um registro 
com a identificação dos 
turnos em que cada 
centro educativo opera 
em cada edifício

Existe um registro digital 
parcial com identificação 
dos turnos em que cada 
centro educativo opera 
em cada edifício

Existe um registro digital 
completo com a 
identificação dos turnos 
em que cada centro 
educativo opera em cada 
edifício, embora esteja 
desatualizado ou com 
baixos níveis de qualidade

Existe um registro digital 
completo e atualizado 
com a identificação dos 
turnos em que cada 
centro educativo opera 
em cada edifício

2.10 Os turnos de ocupação do centro educativo no prédio são identificados com precisão?
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2.12 É implementado um fundo imediato de assistência emergencial em centros educativos (FIA) por meio do 

Não existe um registro 
do material educativo 
que os centros 
educativos recebem dos 
governos estaduais, 
municipais ou federais 
(p.e. utensílios 
escolares, livros de 
texto, material didático, 
uniformes escolares)

Existe um registro digital 
parcial do material 
educativo que os centros 
educativos recebem dos 
governos estaduais, 
municipais ou federais 
(p.e. utensílios 
escolares, livros de 
texto, material didático, 
uniformes escolares)

Existe um registro digital 
completo do material 
educativo que os centros 
educativos recebem dos 
governos estaduais, 
municipais ou federais  
(p.e. utensílios escolares, 
livros de texto, material 
didático, uniformes 
escolares), embora esteja 
desatualizado ou com 
baixos níveis de qualidade

Existe um registro digital 
completo e atualizado 
do material educativo 
que os centros 
educativos recebem 
dos governos estaduais, 
municipais ou federais 
(p.e. utensílios 
escolares, livros de 
texto, material didático, 
uniformes escolares)

2.13 É registrada e atualizada a informação relacionada a material escolar que a centro educativo recebe 
do governo estadual, municipal ou federal, por exemplo: utensílios escolares, livros, material didático 
(lápis, cadernos etc.), uniformes escolares?

2.14 Dispõem de informação precisa, em tempo real, dos dados gerenciados no registro único, com perfil de 
acesso de usuário do sistema (Diretor, Supervisor, Diretor de Nível, Áreas Administrativas)?

Não existe nenhum 
processo de gestão 
digital do fundo imediato 
de assistência 
emergencial em centros 
educativos

Os atores relevantes não 
têm nenhum acesso a 
informação proveniente 
do registro único de 
centros educativos

Apenas alguns atores 
relevantes têm acesso a 
informação total ou 
parcial proveniente do 
registro único de centros 
educativos

A maioria dos atores 
relevantes tem acesso à 
maioria da informação 
proveniente do registro 
único de centros 
educativos, embora 
parcial ou desatualizada

Praticamente todos 
os atores relevantes têm 
acesso em tempo real a 
informação relevante do 
registro único de centros 
educativos, com seus 
respectivos controles 
de acesso para os 
diferentes níveis

Existe um processo 
de gestão parcialmente 
digitalizado do fundo 
imediato de assistência 
emergencial em centros 
educativos

Existe um processo de 
gestão digitalizado do 
fundo imediato de 
assistência emergencial 
em centros educativos, 
embora não seja 
colocado em prática em 
todo o sistema

Existe um processo 
de gestão sistematizado 
do fundo imediato de 
assistência emergencial 
em centros educativos 
que é colocado em 
prática em todo 
o sistema
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3. Gestão de recursos humanos, 
orçamentários e financeiros

3.1 Quantos e quais sistemas/módulos existem dentro deste processo? ¿Como operam?

Não existe um 
identificador único para 
cada cargo e função

Nem todos os cargos 
e funções contam com 
um identificador único 
ou um item individual
no orçamento

Existe um identificador 
único/item orçamentário 
único para cada cargo 
e função, mas há 
duplicações ou outras 
questões de qualidade 
de dados

Existe um identificador 
único/item orçamentário 
único para cada cargo 
e função e não há 
duplicações ou contam 
com um processo 
sistematizado para 
a criação deles

3.2 Implementa-se um padrão único de identificação de cargos e funções no sistema escolar e sua relação 
com o orçamento?

Não existe um 
identificador único 
para cada profissional 
contratado

Não têm registro único Têm registro único 
parcial ou vários 
registros dispersos 
em formato digital

Têm registro digital único 
completo, mas não o 
utilizam para a gestão 
diária dos recursos 
humanos

Têm registro digital único 
completo e atualizado e 
o utilizam na gestão 
diária dos recursos 
humanos

Nem todos os 
profissionais contratados 
contam com um 
identificador único ou 
item individual único no 
orçamento

Existe um identificador 
único/item orçamentário 
único para cada 
profissional contratado, 
há duplicações e outras 
questões de qualidade 
de dados

Existe um identificador 
único/item orçamentário 
único para cada 
profissional e não há 
duplicações

3.3 Implementa-se um padrão único de matrícula para identificação de profissionais que atuam no sistema 
educacional e sua relação com o orçamento?

3.4 Possuem um registro único de RH em formato digital que utilizam na gestão diária desses recursos que inclua 
os seguintes elementos?

• Dados pessoais completos e familiares
• Dependentes
• Dados de contato
• Dados de serviços, destacando a quantidade de carga horária, o sujeito/cargo, destacando a quantidade 
de horas do cargo, o sujeito/cargo que exerce e o tipo de compromisso: titular, provisório, substituto, contratado
• Atribuição especial em tarefas diferentes do serviço (substituições, comissões de serviço etc.), 
destacando função real desempenhada e dedicação em horas
• História clínica e benefícios de saúde ocupacional aos quais esteve sujeito
• Bonificações especiais, embargos, afiliações
• Histórico de assentamentos
• Antecedentes para valorização automática em concursos: títulos, capacitações, 
antecedentes laborais extra jurisdicionais
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Não existe nenhum 
mecanismo de registro 
e validação automática 
das contratações de 
profissionais

O registro e validação 
da contratação 
de profissionais 
é parcialmente 
automatizado

O registro e validação 
da contratação de 
profissionais é totalmente 
automatizado, embora 
esteja desatualizado ou 
com baixos níveis de 
qualidade

O registro e validação 
da contratação de 
profissionais é totalmente 
automatizado

3.8 As contratações de profissionais são registradas e validadas automaticamente?

Não existe modelo 
de classificação de 
docentes baseado no 
registro único de pessoal

O cadastro único de pessoal 
é utilizado para 
a classificação dos 
professores, embora não 
seja um processo 
padronizado que é realizado 
para todos os professores

Existe um modelo de 
classificação de professores 
baseado no registro de 
pessoal único, embora não 
tenha dados completos 
ou atualizados de todos 
os professores

Existe um modelo de 
classificação de 
professores baseado 
no registro de pessoal 
único, que possui 
informação completa 
e atualizada

3.9 O registro individual profissional tem histórico de capacitação e custo de treinamento?
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Não existe nenhum 
processo sistematizado 
para a administração 
orçamentária dos itens 
dos centros educativos

Existe um processo 
parcialmente 
sistematizado para 
a administração 
orçamentária dos itens 
dos centros educativos

Existe um processo 
sistematizado para 
a administração 
orçamentária dos itens 
dos centros educativos, 
embora não esteja 
funcionando em todo 
o sistema educativo

Existe um processo 
sistematizado para 
a administração 
orçamentária dos itens 
dos centros educativos 
que é utilizado em todo 
o sistema educativo

3.5 Existem processos sistematizados para a administração orçamentária que permitem definir orçamentos 
por centro educativo, definir itens e limites para o controle de gasto e que atuam como reguladores da autorização 
de contratações ou criação de cargos?

Não existe nenhuma 
relação entre o número 
de cargos (docentes 
e não docentes) 
e a demanda (alunos 
inscritos)

A demanda (alunos 
inscritos) é um dos 
fatores que definem 
o número de cargos 
(docentes e não 
docentes) e a demanda 
(alunos inscritos)

O número de cargos 
(docentes e não 
docentes) é baseado 
unicamente na demanda 
(alunos inscritos), 
embora nem todo o setor 
opere sob este modelo

O número de cargos 
(docentes e não 
docentes) é baseado 
unicamente na demanda 
(alunos inscritos), e todo 
o setor opera com este 
modelo 

3.6 A estimativa de cargos docentes e não docentes do centro educativo é estritamente baseada na demanda 
de alunos matriculados?

Não há registro ou 
processo sistematizado 
para a administração 
de licenças médicas 
e administrativas

Existe um registro digital 
parcial ou um processo 
parcialmente 
sistematizado para 
a administração de 
licenças médicas 
e administrativas

Existe um registro digital 
completo atualizado 
ou um processo 
sistematizado eficiente 
para a administração 
das licenças médicas 
e administrativas

Existe um registro digital 
completo ou um processo 
sistematizado para a 
administração das licenças 
médicas e administrativas, 
embora esteja 
desatualizado ou não 
funcione de maneira 
eficiente

3.7 A gestão das licenças médicas e administrativas é sistematizada?
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Não há registro do 
pagamento de salários 
ou ele não está 
relacionado ao registro 
único de profissional 
nem aos itens 
orçamentários 
destinados a tal 
finalidade

É feito um registro digital 
parcial do pagamento 
de salários por meio 
do identificador único 
de profissional 

É feito um registro digital 
completo do pagamento 
de salários por meio 
do identificador de 
profissional único, mesmo 
se o item do orçamento 
não estiver registrado

É feito um registro digital 
completo das 
liquidações salariais 
por meio do identificador 
único de profissional 
e a linha orçamentária 
correspondente 
é identificada

3.10 A liquidação salarial é baseada nas informações contidas no cadastro de profissional e no módulo 
de orçamento e essas são as únicas entradas?

Não é possível acessar o 
registro único de pessoal

É possível acessar 
o registro único de 
pessoal, mas não existe 
uma portal web 
destinado a este fim

Existe um portal de internet 
onde é possível consultar 
alguma informação do 
registro único de pessoal, 
com as devidas restrições 
de acesso/segurança para 
os diferentes atores 
relevantes 

Existe um portal de 
internet para a consulta 
de toda a informação 
do registro único de 
pessoal, com as devidas 
restrições de 
acesso/segurança para 
os diferentes atores 
relevantes 

3.11 Os professores podem consultar seu próprio registro docente pela Internet, com as adequadas restrições 
de segurança?

Não existe registro do 
nível de satisfação dos 
docentes

Existe algum registro 
parcial do nível de 
satisfação dos docentes

É feito um registro 
eletrônico do nível de 
satisfação dos docentes

Existe um modelo 
eletrônico de consulta 
e registro periódico do 
nível de satisfação dos 
docentes

3.12 Implementam um registro eletrônico e online periódico (ao menos semestral) para avaliação do ambiente 
escolar, com nível de satisfação dos docentes?

Não têm avaliações 
externas ou não têm 
registro das avaliações 
externas dos professores

Existe um registro digital 
parcial das avaliações 
externas dos professores

Existe um registro digital 
completo das avaliações 
externas dos professores, 
ainda que não seja 
utilizado na gestão 
dos docentes

Existe um registro digital 
completo das avaliações 
externas dos professores 
que é utilizado na gestão 
desse pessoal

3.13 Registram e gerenciam as avaliações externas de professores, seja ele municipal, estadual ou federal?
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Atores relevantes não 
têm acesso à informação 
do registro de pessoal

Atores relevantes têm 
acesso a alguma 
informação (p.e. 
relatórios) proveniente 
do registro de pessoal

Os atores relevantes 
têm acesso frequente 
a informação proveniente 
do registro de pessoal, 
embora parcial ou 
desatualizada

Os atores relevantes têm 
acesso em tempo real ao 
registro de pessoal, com 
os respectivos controles 
de acesso aos diferentes 
atores

3.14 Fornecem informações precisas e em tempo real de todos os dados registrados no Registro de Pessoal, 
como totais de posições ocupadas e vagas, níveis de substituição por tipo de função, serviços atuais e históricos 
dos agentes, histórico clínico e ausências, com perfil de acesso ao sistema educacional (Diretor, Supervisor, 
Gerente de Nível, Áreas Administrativas)?

4.1 Quantos e quais sistemas/módulos existem neste processo? ¿Como operam?

4. Gestão de alunos e de aprendizagem

Não têm um identificador 
único sobre a oferta 
de cada aluno e sua 
turma/centro educativo

Nem todos os alunos 
têm um identificador 
único sobre a oferta 
que fazem e sua 
turma/centro educativo

Existe um identificador único 
para cada aluno sobre a 
oferta que faz e sua 
turma/centro educativo, 
mas a informação não 
está atualizada

Existe um identificador único 
para cada aluno que 
permite a identificação 
do centro educativo, plano 
de estudo e turma a que 
pertence, e a informação 
está atualizada

4.2 Usam um padrão único de identificação do Plano de Aula da Escola-Turma-Aluno para identificar o centro 
educativo, o plano de aula e a turma a qual cada aluno pertence?

Não existe um processo 
sistematizado para 
determinar abertura ou 
fechamento de turmas 
em função da demanda

Não existe um processo 
sistematizado para 
determinar abertura ou 
fechamento de turmas 
em função da demanda, 
embora contem com ao 
menos alguns dos 
elementos necessários 
registrados para seu 
desenvolvimento

Existe um processo 
sistematizado para 
determinar abertura ou 
fechamento de turmas 
em função da demanda, 
mas não o utilizam para 
administrar

Existe um processo 
sistematizado para 
determinar abertura ou 
fechamento de turmas em 
função da demanda e o 
utilizam para administrar

4.3 Usam um padrão único de identificação centro educativo-Plano de Aula-Turma-Aluno para administrar 
a abertura ou fechamento de vagas em função da demanda para alocação de docentes?
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Não têm as informações 
necessárias do registro 
único para satisfazer 
a demanda de 
informações do Ministério 
da Educação ou 
instituição correspondente

Têm alguma informação 
do registro único para 
satisfazer parcialmente 
a demanda de 
informações do Ministério 
da Educação ou instituição 
correspondente

Têm informações completas 
no registro único para 
satisfazer a demanda de 
informações do Ministério 
da Educação ou instituição 
correspondente, mas não 
possuem um mecanismo 
para enviá-la periodicamente

Têm informações completas 
no registro único para 
satisfazer a demanda de 
informações do Ministério 
da Educação ou instituição 
correspondente, e possuem 
mecanismo para enviá-la 
periodicamente

4.5 Utilizam o registro único dos alunos para gerar as informações exigidas por outros órgãos públicos ou 
internacionais regularmente?
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Não existe registro único Têm registro único 
parcial ou vários 
registros dispersos 
em formato digital

Têm registro único 
completo em formato 
digital mas não o usam 
para a gestão diária 
dos alunos

Têm registro único 
completo e atualizado 
em formato digital 
e o utilizam na gestão 
diária dos alunos

4.4 Têm um registro único de alunos em formato digital, que usam na gestão diária, incluindo os seguintes dados?

• Informações pessoais do aluno:
 - Documento de identidade
 - Gênero
 - Data de nascimento
• Endereço
• Dados de contato
• Dados dos membros da família:
 - Dados pessoais
 - Estado civil
 - Nível máximo de educação
 - Ocupação
• Tutor do aluno
• Trajetória escolar:
 - Registro de carreiras e serviços que o aluno obtém do sistema educacional
 - Promoção
 - Repetência
 - Mudança de turma
 - Abandono
 - Mudança de centro educativo
 - Egresso
 - Títulos
 - Qualificações
 - Ausências
 - Projetos de integração
 - Matérias prévias
 - Inscrição em exames
 - Acompanhamento de trajetórias
• Recursos obtidos do sistema:
 - Bolsas de estudo
 - Empréstimos
 - Assistência social
 - Alimentação
 - Transporte
• Projetos de integração
• Aptidões diferenciadas
• Avaliação socioeducativa
• Conduta
• Admoestações / sanções.
• Caderneta sanitária com vacinas 
• Sobre a idade
• Registros do ambiente escolar:
 - Casos de bullying 
 - Segurança dentro do centro educativo
 - Registro semestral do nível de satisfação do aluno
 - Registro semestral do nível de satisfação dos pais
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Não é feito nenhum 
registro

É feito um registro 
parcial ou vários 
registros dispersos 
em formato digital

Existe um registro 
completo em formato 
digital, embora esteja 
desatualizado ou com 
baixos níveis de 
qualidade

Existe um registro 
completo e atualizado 
em formato digital
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O sistema não é utilizado 
para a emissão de 
certificados de estudos, 
transferências, exames 
e processamento de 
notícias

Possuem os elementos 
necessários registrados 
no sistema para a emissão 
de certificados de estudos, 
transferências, exames 
e processamento de 
notícias, embora não 
o implementem

O sistema é utilizado para 
a emissão de certificados 
de estudos, transferências, 
exames e processamento 
de notícias, embora sua 
cobertura seja parcial

O sistema é utilizado para 
a emissão de certificados 
de estudos, transferências, 
exames e processamento 
de notícias para a grande 
maioria dos alunos

4.6 Usam o registro único dos alunos para emitir certificados de estudos, transferências avaliações 
e processamento de aprovação ou reprovação por meio do sistema?

4.7 O acompanhamento dos alunos é implementado por meio de um relatório digital individualizado 
com os seguintes dados básicos?

4.7.1 a. Registro de presença, ausências e atrasos

Não é feito nenhum 
registro

É feito um registro 
parcial ou vários 
registros dispersos 
em formato digital

Existe um registro 
completo em formato 
digital, embora esteja 
desatualizado ou com 
baixos níveis de 
qualidade

Existe um registro 
completo e atualizado 
em formato digital

4.7.2 b. Registro de desempenho

Não é feito nenhum 
registro

É feito um registro 
parcial ou vários 
registros dispersos 
em formato digital

Existe um registro 
completo em formato 
digital, embora esteja 
desatualizado ou com 
baixos níveis de 
qualidade

Existe um registro 
completo e atualizado 
em formato digital

4.7.3 c. Registro de conduta/disciplina

Não é feito nenhum 
registro

É feito um registro 
parcial ou vários 
registros dispersos 
em formato digital

Existe um registro 
completo em formato 
digital, embora esteja 
desatualizado ou com 
baixos níveis de 
qualidade

Existe um registro 
completo e atualizado 
em formato digital

4.7.4 d. Registro de aprovação ou reprovação
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Não existe relatório 
individual de alunos 
em formato digital

Pelo menos uma parte 
dos relatórios individuais 
de alunos se encontra 
em formato digital

Todos os relatórios 
individuais dos alunos 
estão em formato digital, 
mesmo que não sejam 
atualizados ou tenham 
baixos níveis de 
qualidade (por exemplo, 
registro inicial em papel 
e posterior digitação)

A grande maioria dos 
relatórios individuais dos 
alunos está em formato 
digital e atualizada

4.8 O relatório individual do aluno está em formato digital?
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Não há registro do 
ambiente escolar 
(por exemplo, casos de 
bullying, segurança dentro 
do centro educativo, nível 
de satisfação do aluno e 
nível de satisfação dos 
pais)

Existe um registro parcial 
ou uma sistematização 
parcial do processo de 
registro no ambiente 
escolar (por exemplo, 
casos de bullying, 
segurança dentro do centro 
educativo, nível de 
satisfação do aluno e nível 
de satisfação dos pais)

Existe um processo de 
registro sistematizado e 
completo do ambiente 
escolar (por exemplo, casos 
de bullying, segurança 
dentro do centro educativo, 
nível de satisfação do aluno 
e nível de satisfação dos 
pais), embora esteja 
desatualizado ou com 
baixos níveis de qualidade

Existe um processo de 
registro sistematizado, 
completo e atualizado 
do ambiente escolar 
(por exemplo, casos de 
bullying, segurança dentro 
do centro educativo, nível 
de satisfação do aluno 
e nível de satisfação 
dos pais)

4.9 Implementam registros sistematizados relacionados ao ambiente escolar, tais como casos de bullying, segurança 
dentro do centro educativo, registro semestral do nível de satisfação do aluno e registro periódico do nível de satisfação 
dos pais (no mínimo a cada seis meses)?

Não têm um processo 
centralizado para a 
emissão e registro de 
títulos, certificados e 
diplomas

Têm um processo 
centralizado parcialmente 
sistematizado, e / ou um 
registro parcial da emissão 
de graus, certificados 
e diplomas

Têm um processo 
sistematizado centralizado 
e/ou um registro da 
emissão de diplomas, 
certificados e diplomas, 
embora esteja 
desatualizado ou com 
baixos níveis de qualidade

Têm um processo 
sistematizado 
centralizado, de 
execução centralizada, 
e um registro digital 
atualizado da emissão 
de diplomas, 
certificados e diplomas 

4.10 Implementam um módulo para a emissão de certificados e diplomas, com o registro correspondente 
em um sistema central?

Não fazem avaliações 
externas ou não têm 
registro das avaliações 
externas dos alunos

Têm um registro digital 
parcial das avaliações 
externas dos alunos 

Têm um registro digital 
completo de avaliações 
externas dos alunos, 
embora não incorporem 
os resultados à gestão

Têm um registro digital 
completo de avaliações 
externas dos alunos, cujos 
resultados são incorporados 
à gestão

4.11 Administram os resultados das avaliações externas dos alunos, sejam elas municipais, estaduais 
ou nacionais, e utilizam esta informação como retroalimentação para as práticas e políticas educacionais?

Não têm um processo 
sistematizado nem um 
registro digital das 
matrículas dos alunos

Não têm um processo 
sistematizado, mas 
digitalizam 
posteriormente 
a informação

Têm um processo 
sistematizado e/ou um 
registro digital da matrícula 
dos alunos, ainda que esteja 
desatualizado ou com 
baixos níveis de qualidade

Têm um processo 
sistematizado 
e um registro on-line 
atualizado das 
matrículas dos alunos

4.12 Existe um procedimento de inscrição e gestão da matrícula on-line?

DO PAPEL 
À NUVEM



61

Não têm um processo 
sistematizado nem um 
registro digital da 
alimentação escolar, em 
nível de aluno

Têm um processo 
parcialmente 
sistematizado e/ou um 
registro digital parcial 
da alimentação escolar, 
no nível do aluno

Têm um processo 
sistematizado de 
gerenciamento e/ou um 
registro digital atualizado de 
alimentação escolar, no nível 
do aluno, embora esteja 
desatualizado ou com 
baixos níveis de qualidade

Têm um processo 
sistematizado de 
gerenciamento e um 
registro digital atualizado 
de alimentação escolar, 
no nível do aluno.

4.14 Implementam um procedimento sistematizado para a gestão, por aluno, da alimentação escolar?

Não têm um processo 
sistematizado nem um 
registro digital do 
transporte escolar, 
no nível de aluno

Têm um processo 
parcialmente 
sistematizado e/ou um 
registro digital parcial 
do transporte escolar, 
no nível de aluno

Têm um processo 
sistematizado e/ou 
um registro digital do 
transporte escolar, no 
nível de aluno, embora 
esteja desatualizado 
ou com baixos níveis 
de qualidade

Têm um processo 
sistematizado para 
a gestão e um registro 
digital atualizado 
do transporte escolar, 
no nível de aluno

4.15 Implementam um procedimento sistematizado para a gestão do transporte escolar para alunos?

Não têm um processo 
sistematizado ou um 
registro digital de bolsas 
de estudo, no nível 
do aluno

Têm um processo 
parcialmente 
sistematizado e/ou um 
registro digital parcial 
de bolsas de estudos, 
no nível do aluno

Têm um processo 
sistematizado e/ou um 
registro digital de bolsas 
de estudos, no nível do 
aluno, ainda que esteja 
desatualizado ou com 
baixos níveis de qualidade

Têm um processo 
sistematizado para 
a gestão e um registro 
digital atualizado 
de bolsas de estudos, 
no nível do aluno

4.16 Realizam um procedimento para a gestão de bolsas de estudo, por aluno, no âmbito do sistema?

Os pais e responsáveis 
não têm acesso ao 
registro único dos alunos

Os pais e responsáveis 
têm acesso a alguma 
informação do registro 
único dos alunos

Existe um portal de 
Internet onde os pais 
podem consultar alguma 
informação do registro 
único dos alunos, com 
as devidas restrições 
de acesso/segurança, 
embora esteja incompleto 
ou desatualizado

Têm portal de Internet de 
pais e responsáveis para 
consulta da informação 
atualizada do registro 
único dos alunos com 
as devidas restrições 
de acesso e segurança

4.17 Fornecem informações on-line para os pais e responsáveis sobre os registros atualizados dos alunos?

Não possui as 
informações necessárias 
ao sistema para a 
atribuição sistematizada 
de alunos aos centros 
educativos, de acordo 
com a legislação 
nacional / subnacional

Possui informações 
necessárias, parciais ou 
dispersas, para a 
atribuição sistematizada 
de alunos aos centros 
educativos, de acordo 
com a legislação 
nacional / subnacional

Tem todas as informações 
necessárias para a 
atribuição sistematizada 
de alunos aos centros 
educativos, de acordo 
com a legislação 
nacional / subnacional, 
mas não as utilizam 
na gestão

Tem todas as 
informações necessárias 
e realiza a atribuição 
sistematizada dos 
alunos aos centros 
educativos, de acordo 
com a legislação 
nacional / subnacional

4.13 O SIGED possui todas as informações necessárias para realizar uma a alocação sistematizada de alunos 
nos centros educativos, de acordo com as disposições da legislação local?
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LATENTE INCIPIENTE EMERGENTE ESTABELECIDO

5.1 Quantos e quais sistemas/módulos existem dentro deste processo? ¿Como operam?

5.2 Implementam um plano anual para o desenvolvimento profissional dos professores, com base nas novas 
exigências curriculares e nos desafios de aprendizagem dos alunos, o que garante o acesso aos mesmos, 
independentemente do local de residência do docente?
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Os alunos não têm 
acesso ao registro único 
de alunos

Os alunos têm acesso a 
alguma informação do 
registro único de alunos

Existe um portal na 
Internet onde os alunos 
podem consultar algumas 
informações do cadastro 
único de alunos com 
as devidas restrições 
de acesso/segurança, 
embora esteja incompleto 
ou desatualizado

Existe um portal 
de Internet de pais 
e responsáveis para a 
consulta de informação 
atualizada do registro 
único de alunos, com 
as devidas restrições de 
acesso e segurança

Os atores relevantes não 
têm acesso à informação 
do registro de pessoal

Os atores relevantes 
têm acesso a algumas 
informações (ou seja, 
relatórios) do registro 
de pessoal

Os atores relevantes têm 
acesso às informações 
do registro de pessoal, 
mesmo que sejam 
incompletas ou 
desatualizadas

Os atores relevantes têm 
acesso em tempo real ao 
registro de pessoal, com 
seus respectivos controles 
de acesso para os 
diferentes atores

Não têm um plano de 
formação de professores

Têm um plano de 
formação de professores 
limitado ou que não se 
baseia no currículo 
escolar

Têm um plano de formação 
de professores baseado nas 
necessidades do currículo, 
mas limitado a certas áreas 
geográficas (por exemplo, 
grandes centros urbanos) 
e/ou com alta carga 
presencial

Têm um plano de 
formação de professores 
baseado nas 
necessidades do currículo 
e que abrange todos 
os professores, 
independentemente da 
sua dispersão geográfica

4.18 Fornecem informações on-line atualizadas aos alunos sobre o registro único correspondente? 
Implementam um portal do aluno que forneça informação on-line de seus dados? 

4.19 Fornecem informações precisas em tempo real de todos os dados registrados no cadastro único de alunos 
com perfil de acesso ao sistema educacional (Diretor, Supervisor, Gerente de Nível, Áreas Administrativas)?

5. 
Gestão de tecnologias, conteúdos digitais 
para aprendizagem e formação docente
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Nenhuma plataforma 
de aprendizagem 
é implementada para 
apoiar ou monitorar 
a formação dos alunos

Existe uma plataforma de 
aprendizagem para apoiar 
ou monitorar a formação 
dos alunos, embora seu 
uso seja baixo

Existe uma plataforma 
de aprendizagem para 
apoiar ou monitorar a 
formação dos alunos, 
embora não esteja 
implementada em todo 
o sistema educacional

Existe uma plataforma de 
aprendizagem para apoio 
ou acompanhamento da 
formação dos alunos 
implementada em todo 
o sistema educacional

5.5 Utilizam ferramentas de suporte e acompanhamento do aprendizado e desenvolvimento das habilidades dos alunos?

5.4 Os professores têm acesso a conteúdos digitais para desenvolvimento profissional e estes conteúdos 
são incorporados em ferramentas de Learning Management Systems (LMS)?
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Não há ferramenta 
digital para apoiar ou 
monitorar a formação 
de professores

Existe uma ferramenta 
digital para apoiar ou 
monitorar o treinamento 
de professores, embora 
seu uso seja baixo

Existe uma ferramenta 
digital para apoio ou 
acompanhamento da 
formação de 
professores, embora não 
esteja implementada em 
todo o setor

Existe uma ferramenta 
digital para o apoio ou 
acompanhamento da 
formação de professores 
implementada em todo 
o setor

5.3 Possui ferramentas digitais para o desenvolvimento profissional de professores realizado pelo sistema 
educacional, considerando suas dimensões?

a. Organizacional
b. Pedagógico
c. De alcance territorial
d. Integração com o Registro Único de Pessoal
e. Informações de rastreamento
f. Tecnológico

Os professores não têm 
acesso a conteúdo 
digital para o seu 
desenvolvimento 
profissional

Os professores têm 
acesso a algum tipo 
de conteúdo digital para 
seu desenvolvimento 
profissional

Os professores acessam 
conteúdo digital para 
desenvolvimento 
profissional, mesmo que 
não esteja em operação em 
todo o sistema educacional

Os professores acessam 
conteúdo digital para 
desenvolvimento 
profissional e estes 
conteúdos são integrados 
em um LMS

5.5.1 a. Plataformas de aprendizagens (matemática, leitura, idiomas, laboratórios virtuais)

Não se implementa 
nenhuma plataforma de 
avaliação para suporte 
ou acompanhamento da 
formação dos alunos

Existe uma plataforma de 
avaliação para apoio ou 
acompanhamento da 
formação dos alunos, 
embora seu uso seja baixo

Existe uma plataforma de 
avaliação para apoio ou 
acompanhamento da 
formação dos alunos, 
embora não esteja 
implementada em todo 
o sistema educacional

Existe uma plataforma 
de avaliação para apoio 
ou acompanhamento 
da formação dos alunos 
implementada em todo 
o sistema educacional 

5.5.2 b. Plataformas de avaliação
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5.7 Existe uma área que define diretrizes e usa tecnologias para geração e uso de recursos digitais para 
o desenvolvimento da aprendizagem e habilidades dos alunos?

5.6 Implementam tutoria virtual (ensino assíncrono e/ou sincrônico) transversal, entendido como uma ação 
de apoio para disciplinas específicas dos currículos dos alunos em que são detectadas dificuldades 
de aprendizagem (de acordo com os indicadores pedagógicos)?

Não se implementa 
um LMS para apoio 
ou acompanhamento 
da formação dos alunos

Existe um LMS para apoio 
ou acompanhamento da 
formação dos alunos, 
embora seu uso seja baixo

Existe um LMS para apoio 
ou acompanhamento da 
formação dos alunos, 
embora não esteja 
implementado em todo 
o sistema educacional

Existe um LMS para apoio 
ou monitoramento da 
formação dos alunos 
implementado em todo 
o sistema educacional 
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Não realizam nenhum 
tipo de tutoria virtual

Têm alguma iniciativa ou 
esforços dispersos de 
tutoria virtual não 
integrados no LMS

Têm um modelo de 
tutorias virtuais integradas 
no LMS, embora sua 
cobertura seja parcial 
(por exemplo, devido 
a limitações de conexão)

Têm um modelo 
estabelecido de tutoria 
virtual

Não há área responsável 
por definir diretrizes e 
gerar conteúdo digital

Existe uma área que define 
diretrizes e gera conteúdo 
digital, mesmo que não 
seja sua atribuição ou 
sejam apenas esforços 
incipientes

Existe uma área 
responsável por definir 
diretrizes e gerar conteúdo 
digital, mesmo que não 
esteja funcionando 
totalmente

Existe uma área 
responsável por definir 
diretrizes e gerar conteúdo 
digital que está em pleno 
funcionamento

5.8 Capacitam os professores para o uso e geração de conteúdo digital para o desenvolvimento de aprendizagens 
e habilidades de alunos?

Não existe nenhum 
tipo de formação de 
professores para 
geração/utilização 
de conteúdos digitais

Têm alguma iniciativa 
ou esforços dispersos 
de treinamento de 
professores para 
geração/uso de 
conteúdo digital

Têm um modelo sistemático 
e completo de formação de 
professores para 
geração/uso de conteúdo 
digital, embora sua 
cobertura seja parcial

Têm um modelo 
sistemático e completo 
de formação de 
professores para 
geração/uso de 
conteúdo digital

Nenhuma plataforma 
de educação a distância 
para o apoio ou 
acompanhamento da 
formação dos alunos

Existe uma plataforma 
de educação a distância 
para apoio ou 
acompanhamento da 
formação dos alunos, 
ainda que seu uso seja 
baixo

Existe uma plataforma 
de educação a distância 
para apoio e 
acompanhamento da 
formação dos alunos, 
embora não esteja 
implementada em todo 
o sistema educacional

Existe uma plataforma 
de educação a distância 
para apoio ou 
acompanhamento da 
formação dos alunos 
implementada em todo 
o sistema educacional 

5.5.3 c. Educação a distância

5.5.4 d. Learning Management System (Sistema de Gestão de Aprendizagem)
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5.11 Adquiriram recursos digitais de apoio à formação curricular? Esses recursos são utilizados?

Não têm nenhum recurso 
digital especializado 
para apoiar a formação 
curricular

Têm algum recurso 
digital especializado 
para apoiar a formação 
curricular, ainda que seja 
incompleto ou 
desatualizado

Têm um pacote 
de recursos digitais 
especializados para 
apoiar a formação 
curricular, embora não 
o utilizem em todo 
o sistema educacional

Têm pacote de recursos 
digitais especializados 
para apoiar a formação 
curricular incorporado à 
prática

5.10 Estimulam a publicação de experiências pedagógicas inovadoras desenvolvidas nos centros educativos em termos 
de recursos pedagógicos digitais utilizados para o desenvolvimento de aprendizagens e habilidades dos alunos?

Não realiza nenhum tipo 
de promoção/fomento 
para a publicação de 
experiências 
pedagógicas inovadoras 
desenvolvidas nos 
centros educativos

Têm algumas iniciativas 
ou esforços dispersos 
de promoção/estímulo 
à publicação de 
experiências 
pedagógicas inovadoras 
desenvolvidas nos 
centros educativos 

Têm um modelo 
sistemático e completo 
de promoção/fomento 
para a publicação 
de experiências 
pedagógicas inovadoras 
desenvolvidas nos centros 
educativos, ainda que sua 
cobertura seja parcial

Têm um modelo 
sistemático e completo 
de promoção/fomento 
para a publicação 
de experiências 
pedagógicas inovadoras 
desenvolvidas nos 
centros educativos

5.12 Possuem um processo estabelecido para o gerenciamento de conteúdo digital que fornece acompanhamento virtual 
do processo de geração, análise de recursos, uso de conteúdo, avaliação e posterior disponibilização de conteúdo?

Não possuem nenhum 
processo para gerenciar 
conteúdo digital 
(geração, análise de 
recursos, uso de 
conteúdo, avaliação e 
publicação)

Não possuem um processo 
de gerenciamento de 
conteúdo digital (geração, 
análise de recursos, uso 
de conteúdo, avaliação e 
publicação), mas algumas 
destas funcionalidades são 
realizadas com ferramentas 
ad-hoc

Possuem um processo 
de gerenciamento de 
conteúdo digital (geração, 
análise de recursos, uso 
de conteúdo, avaliação 
e publicação), embora 
tenha apenas 
funcionalidades limitadas

Possuem um processo 
de gerenciamento 
de conteúdo digital 
(geração, análise 
de recursos, uso de 
conteúdo, avaliação 
e publicação) na prática
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5.9 Promovem a geração de recursos digitais para o desenvolvimento de aprendizagens e habilidades dos alunos 
nos centros educativos?

Não há 
promoção/estímulo 
para geração/uso de 
conteúdo digital

Existe alguma iniciativa 
ou esforços dispersos 
de promoção/estímulo 
à geração/uso de 
conteúdo digital

Têm um modelo de 
promoção/estímulo 
para geração/uso de 
conteúdos digitais, 
embora sua cobertura 
seja parcial

Têm um modelo 
sistemático e completo 
de promoção/fomento 
para geração/uso de 
conteúdos digitais
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5.13 Possuem um repositório central, com um potente mecanismo de busca, com classificação de recursos digitais 
por nível educacional, modalidade, tipo de recurso e área?

Não têm nenhum tipo de 
repositório de conteúdo 
digital

Têm um repositório de 
conteúdo digital, embora 
esteja incompleto ou 
desatualizado

Têm um repositório 
central de conteúdo 
digital completo e 
atualizado

Têm um repositório central 
de conteúdo digital 
completo e atualizado, 
que permite a 
classificação por nível 
educacional, modalidade, 
tipo de recurso e área

5.14 Fornecem informações relacionadas ao histórico de formação digital de professores e a incorporação dessas 
informações no registro único acadêmico correspondente?

Não são fornecidas 
informações sobre 
os antecedentes da 
formação digital de 
professores e o impacto 
desta informação no 
registo único 
correspondente

É fornecido algum tipo 
de informação agregada 
do histórico de formação 
digital de professores 
e o impacto desta 
informação no registro 
único correspondente

São fornecidas informações 
sobre os diferentes níveis 
de desagregação do 
histórico da formação digital 
de professores e o impacto 
destas informações 
no registro único 
correspondente, embora 
sejam incompletas 
ou desatualizadas

São fornecidas 
informações completas 
e atualizadas para 
diferentes níveis de 
desagregação do 
histórico de formação 
digital de professores 
e o impacto destas 
informações no registro 
único correspondente 

5.15 Fornecem informações relacionadas ao histórico de formação digital dos alunos e a incorporação destas 
informações no registro único correspondente?

Não é fornecido nenhum 
tipo de informação do 
histórico de formação 
digital de alunos 
e o impacto desta 
informação no registro 
único correspondente

É fornecido algum tipo 
de informação agregada 
do histórico de formação 
digital de alunos 
e o impacto desta 
informação no registro 
único correspondente  

É fornecida informação para 
diferentes níveis de 
desagregação do histórico 
de formação digital de 
alunos e o impacto desta 
informação no registro único 
correspondente, embora 
incompleta ou 
desatualizada

É fornecida informação 
completa e atualizada 
para diferentes níveis 
de desagregação do 
histórico de formação 
digital de alunos 
e o impacto desta 
informação no registro 
único correspondente 
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LATENTE INCIPIENTE EMERGENTE ESTABELECIDO

Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador
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Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador

6.3 Geram painéis de controle (dashboards) com informação atualizada e consolidada de indicadores de gestão?

6.3.1 a. Avaliação de desempenho docente

6.3.2 b. Cargos de Docente (ocupados, vagos etc.)

Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador

6.3.3 c. Absenteísmo médico e administrativo

Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador

6.3.4 d. Substituições de licença remunerada e não remunerada

6.1 Quantos e quais sistemas/módulos existem dentro deste processo? ¿Como operam?

6.2 Implementam ferramentas de inteligência de negócios (business intelligence -BI), que fornecem informações 
on-line por meio de painéis de controle?

6. Ferramentas para a gestão estratégica

Não têm nenhum tipo 
de ferramenta de 
inteligência de negócios

Implementam algum tipo 
de ferramenta de 
inteligência de negócios 
(por exemplo, para a 
construção de tabuleiros 
de comando), mesmo 
parcialmente

Implementam um modelo 
de ferramenta de inteligência 
de negócios (por exemplo, 
para a produção de 
tabuleiros de comando), 
embora não façam isso 
como uma prática 
estabelecida

Implementam um 
modelo de ferramenta 
de inteligência de 
negócios para a gestão 
do sistema educativo
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Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador

Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador

6.3.5 e. Desembolsos salariais

6.3.6 f. Relação de alunos por professor

Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador

6.3.7 g. Ocupação de prédios escolares

Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador

6.3.8 h. Custo total por centro educativo versus desempenho acadêmico

Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador

6.3.9 i. Custo em assistência (transporte, alimentação, bolsas de estudo)

Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador

6.4 Geram painéis com informações atualizadas e consolidadas sobre o desempenho e o perfil do aluno?

6.4.1 a. Progressão escolar (aprovação, reprovação, abandono, idade, outros)
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Não se calcula nenhum 
indicador sintético de 
qualidade educacional 
no nível do centro 
educativo

Um indicador sintético 
de qualidade 
educacional é calculado 
no nível do centro 
educativo, embora seja 
parcial

Indicadores sintéticos de 
qualidade educacional 
são calculados no nível 
do centro educativo, 
embora estejam 
desatualizados

São calculados 
indicadores sintéticos de 
qualidade educacional 
no nível do centro 
educativo e estão 
disponíveis informações 
completas e atualizadas
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Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador

Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador

6.4.5 e. Outras competências, como cidadãs, digitais (ICILS) ou socioemocionais

6.4.6 f. Indicadores provenientes de fontes externas ao sistema educativo

6.5 O sistema calcula um indicador sintético de qualidade educacional no nível do centro educativo?

Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador

6.4.2 b. Resultados em provas padronizadas municipais, estaduais, nacionais e internacionais

Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador

6.4.3 c. Resultados acadêmicos

Não geram nenhuma 
informação a respeito

Geram algum tipo de 
indicador relacionado

Geram algum painel que 
inclui este indicador, 
mesmo que o processo 
não seja automatizado

Existe um processo 
automatizado para a 
geração periódica de um 
painel que inclua este 
indicador

6.4.4 d. Contexto de aprendizagem: clima e ambiente escolar 

DO PAPEL 
À NUVEM



6.7 São consolidadas informações apenas de centros educativos públicas ou também são integradas informações 
do setor privado ou rede conveniada?

Apenas consolidam 
informações de centros 
educativos públicas

Consolidam informações 
de centros educativos 
públicos e subsidiados/ 
conveniados

Consolidam informações de 
todo o sistema educacional, 
incluindo o setor privado 
e centros educativos 
subsidiados/ conveniados 
mas com cobertura apenas 
parcial

Consolidam informações de 
todo o sistema educacional, 
incluindo o setor privado e 
centros educativos 
subsidiados/ conveniados, 
com cobertura total
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O sistema não permite 
alterar o nível de 
exibição dos indicadores

O sistema permite alterar 
o nível de exibição dos 
indicadores para alguns 
níveis, mas é 
predeterminado

O sistema permite alterar 
o nível de visualização 
dos indicadores, mas com 
funcionalidades limitadas 
(cobertura parcial)

O sistema permite alterar 
o nível de visualização dos 
indicadores e fazer 
comparações entre níveis 
e ao longo do tempo

6.6 O sistema permite a geração/visualização de indicadores individuais ou combinados de desempenho dos 
alunos para os diferentes segmentos e permite a comparação na turma, centro educativo, circuito de supervisão, 
região ou sede administrativa e ao longo do tempo

Não têm recursos 
humanos para projetar, 
produzir, analisar e 
disseminar os painéis

Têm algum recurso 
humano para projetar, 
produzir, analisar e 
disseminar os painéis, 
embora não esteja entre 
suas funções

Têm recursos humanos 
para projetar, produzir, 
analisar e disseminar os 
painéis, embora estes 
recursos não sejam 
especializados

Têm recursos humanos 
especializados para 
projetar, produzir, 
analisar e disseminar 
os painéis

6.8 Têm recursos humanos para projetar, produzir, analisar e disseminar os painéis de controle?

Os painéis gerados não 
são usados para o 
gerenciamento

Até certo ponto, os 
painéis gerados são 
utilizados para o 
gerenciamento

Os painéis gerados são 
utilizados para 
gerenciamento, mas não 
em todos os níveis de 
tomada de decisão

Os painéis gerados são 
utilizados para a gestão 
em todos os níveis de 
tomada de decisão

6.9 Os painéis de controle disponíveis são efetivamente utilizados para tomada de decisões e gestão escolar?

Não dispõem de 
nenhum tipo de painel

Dispõem de algum tipo 
de painel

Os painéis gerados são 
utilizados para a gestão, 
mas não em todos os 
níveis de tomada de 
decisão

Dispõem de um painel 
atualizado e completo 
(que cobre todo o 
sistema educacional)

6.10 Dispõem de painéis de controle implementados?
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6.11 Usam ferramentas apropriadas para detectar oportunamente desafios de aprendizado ou riscos de evasão? 
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Não têm nenhuma 
ferramenta (por 
exemplo, software) para 
detectar desafios de 
aprendizagem ou risco 
de evasão em tempo 
hábil

Existe alguma ferramenta 
(por exemplo, software) 
para detectar desafios 
de aprendizagem ou 
risco de evasão em 
tempo hábil, embora a 
funcionalidade principal 
da ferramenta não seja a 
geração automatizada 
de indicadores com base 
em grandes volumes de 
dados

Têm alguma ferramenta (por 
exemplo, software) para a 
estimativa dos indicadores 
cuja principal 
funcionalidade é a geração 
automatizada de 
indicadores com base em 
grandes volumes de dados, 
embora não funcione de 
forma eficiente para atender 
à demanda de informações

Têm alguma ferramenta 
(por exemplo, software) 
para a estimativa dos 
indicadores cuja principal 
funcionalidade é a 
geração automatizada 
de indicadores com base 
em grandes volumes 
de dados, que satisfaz 
eficientemente a demanda 
de informações 

6.12 Os níveis de direção executiva (ministérios, secretarias municipais e estaduais, centros educativos, professo-
res) foram capacitados na interpretação dos painéis de comando? 

Os níveis executivos não 
são capazes de analisar 
e interpretar os 
indicadores. Eles não 
estão preparados para 
fazer seus próprios 
painéis a partir de cubos 
de informação

Alguns níveis executivos 
receberam algum tipo de 
treinamento para 
analisar e interpretar 
informações dos 
indicadores

Alguns níveis executivos 
receberam treinamento 
e construíram novos 
painéis, segundo suas 
necessidades de gestão

Todos os níveis 
executivos receberam 
treinamento e fizeram 
seus próprios painéis, 
de acordo com suas 
necessidades de gestão

O SIGED não está 
habilitado para os 
usuários criarem seus 
próprios painéis de 
controle

O SIGED possui 
funcionalidade limitada 
para que os usuários 
gerem seus próprios 
painéis de controle

O SIGED está habilitado 
para os usuários criarem 
seus próprios painéis de 
controle, mas esta 
funcionalidade só está 
habilitada para alguns 
níveis de gestão

O SIGED está habilitado 
para os usuários criarem 
seus próprios painéis de 
controle

6.13 Os usuários do SIGED podem criar seus próprios painéis de controle?

A informação dos 
painéis de controle está 
completamente 
desatualizada (não 
mostra as últimas 
informações disponíveis 
no SIGED)

A atualização das 
informações dos painéis 
é baixa (menos de 50% 
dos casos mostram as 
últimas informações 
disponíveis no SIGED)

A atualização das 
informações dos painéis 
é dinâmica e entre 50% 
e 80% dos casos 
mostram as últimas 
informações disponíveis 
no SIGED

A atualização das 
informações dos painéis 
é dinâmica e mostra as 
últimas informações 
disponíveis no SIGED 
(80% ou mais)

6.14 A atualização, em termos de tempo e de forma, dos dados disponíveis nos painéis é adequada?
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LATENTE INCIPIENTE EMERGENTE ESTABELECIDO

6.17 É fornecida informação sobre o desempenho do sistema educacional para a sociedade civil 
(pais, comunidades, instituições de supervisão)?

Não se fornece nenhum 
tipo de informação para 
a sociedade civil

É fornecida alguma 
informação do 
desempenho do sistema 
educacional para a 
sociedade civil, em nível 
agregado

São fornecidas informações 
sobre o desempenho do 
sistema educacional à 
sociedade civil em diferentes 
níveis de desagregação, 
embora sejam incompletas 
ou desatualizadas 

São fornecidas informações 
completas e atualizadas 
sobre o desempenho do 
sistema educacional à 
sociedade civil em diferentes 
níveis de desagregação

Os níveis de cobertura de 
conectividade (internet ou 
rede alternativa) para a 
gestão dos centros 
educativos são muito 
baixos (apenas 25% ou 
menos dos centros 
educativos conectividade)

Os níveis de cobertura de 
conectividade (internet ou 
rede alternativa) para a 
gestão dos centros 
educativos são baixos 
(entre 25% e 50% dos 
centros educativos têm 
conectividade)

Os níveis de cobertura de 
conectividade (internet ou 
rede alternativa) para a 
gestão dos centros 
educativos são médios 
(entre 50% e 75% dos 
centros educativos têm 
conectividade)

Os níveis de cobertura de 
conectividade (internet 
ou rede alternativa) para 
a gestão dos centros 
educativos são altos 
(mais de 75% dos 
centros educativos têm 
conectividade)  
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6.15 Implementam outras ferramentas de medição qualitativa para orientar e tomar decisões baseadas nos 
objetivos estabelecidos pela administração? 

Não geram nenhuma 
outra informação 
qualitativa para orientar 
e tomar decisões 
baseadas nos objetivos 
estabelecidos pela 
administração

Geram algum tipo de 
informação de medição 
qualitativa para orientar 
e tomar decisões com 
base nos objetivos 
estabelecidos pela 
administração

Têm ferramentas de 
medição qualitativa que 
emitem informações 
completas e periódicas 
para orientar e tomar 
decisões baseadas nos 
objetivos estabelecidos 
pela administração, embora 
não gere informação 
completa ou periódica

Têm ferramentas de 
medição qualitativa que 
emitem informações 
completas e periódicas 
para direcionar e tomar 
decisões com base nos 
objetivos estabelecidos 
pela administração

As ferramentas não 
permitem interpretar 
o desempenho dos 
processos, programas 
e projetos do setor

As ferramentas permitem 
alguma interpretação 
do desempenho dos 
processos, programas 
e projetos do setor 

As ferramentas permitem 
interpretar o desempenho 
dos processos, programas 
e projetos do setor, embora 
não seja desagregada 
para os diferentes níveis de 
tomada de decisão

As ferramentas permitem 
interpretar o 
desempenho dos 
processos, programas 
e projetos do setor para 
os diferentes níveis de 
tomada de decisão

6.16 As ferramentas permitem uma interpretação do desempenho dos diferentes processos, programas e projetos 
de cada nível do SIGED (centro educativo, supervisores, diretores regionais, direções de nível etc.), identificando 
desvios ou variações em relação aos objetivos? 

7. Infraestrutura tecnológica

7.1 Os centros educativos têm conectividade para utilizar os sistemas de gestão administrativa e pedagógica?
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7.2 Possuem conectividade adequada à demanda para as áreas administrativas e pedagógicas centrais ou distritais?

7.4 Implementam um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste e um ambiente de produção 
com a infraestrutura apropriada?

7.3 Possuem infraestrutura tecnológica (software e hardware) para os processos gerenciados pelo SIGED que atendam 
a demanda, com redundância no ambiente de produção?

Os níveis de conectividade 
(internet ou rede alternativa) 
para a gestão das áreas 
administrativas e 
pedagógicas são muito 
baixos (apenas 25% ou 
menos das áreas 
administrativas e 
pedagógicas contam com 
conectividade)

Os níveis de 
conectividade (internet 
ou rede alternativa) para 
a gestão das áreas 
administrativas e 
pedagógicas são baixos 
(entre 25% e 50% das 
áreas administrativas 
e pedagógicas têm 
conectividade)

Os níveis de 
conectividade (internet 
ou rede alternativa) para 
a gestão das áreas 
administrativas e 
pedagógicas são médios 
(entre 50% e 75% das 
áreas administrativas e 
pedagógicas têm 
conectividade)

Os níveis de 
conectividade (internet 
ou rede alternativa) para 
a gestão das áreas 
administrativas e 
pedagógicas são altos 
(mais de 75% das áreas 
administrativas e 
pedagógicas têm 
conectividade)

Não implementam 
nenhum ambiente

Implementam algum 
ambiente pelo menos 
parcialmente

Implementam os três 
ambientes, embora 
parcialmente

Implementam na totalidade 
os três ambientes, 
com uma infraestrutura 
tecnológica que responde 
aos requerimentos básicos

7.5 Usam um procedimento adequado para proteger e restaurar informações?

Não têm nenhum tipo de 
medida para proteger e 
restaurar as informações 
do SIGED

Têm algum tipo de 
procedimento para 
proteger e restaurar 
informações do SIGED, 
embora não seja 
eficiente ou totalmente 
confiável

Têm um procedimento 
para proteger e restaurar 
informações do SIGED 
eficiente e confiável, 
embora não esteja em 
pleno funcionamento

Têm um procedimento 
para proteger e restaurar 
informações do SIGED 
eficiente e confiável 
e que está em pleno 
funcionamento

Têm algum tipo de 
infraestrutura 
tecnológica

Têm uma infraestrutura 
tecnológica para o 
SIGED, embora não 
cubra os processos 
centrais em sua 
totalidade

Têm uma infraestrutura 
tecnológica que cobre 
todos os processos 
centrais, embora não 
esteja em pleno 
funcionamento

Têm uma infraestrutura 
tecnológica que cobre todos 
os processos centrais que 
estão em pleno 
funcionamento e responde à 
demanda do setor

7.6 Implementam processos de auditoria automáticos em dados confidenciais que podem ser modificados pelos 
usuários do sistema?

Não têm nenhum 
mecanismo para auditar 
dados confidenciais que 
possam ser modificados 
pelos usuários do 
sistema

Têm algum mecanismo 
para auditar dados 
confidenciais que 
podem ser modificados 
pelos usuários do 
sistema, embora sua 
cobertura seja parcial 
(apenas alguns dados 
são auditados)

Têm algum mecanismo para 
auditar dados confidenciais 
que podem ser modificados 
pelos usuários do sistema 
que abrange toda a 
informação do SIGED, 
embora não esteja em pleno 
funcionamento (p.e. não 
fazem auditorias periódicas)

 Têm um mecanismo de 
auditoria automática para 
dados confidenciais que 
podem ser modificados 
pelos usuários do sistema, 
cobrindo todas as 
informações do SIGED 
e que está em pleno 
funcionamento
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Não implementam 
nenhuma medida de 
segurança cibernética

Implementam algumas 
medidas dispersas de 
segurança cibernética

Possuem um mecanismo 
formal de segurança 
cibernética, embora não 
esteja em pleno 
funcionamento

Possuem um mecanismo 
formal de segurança 
cibernética que está em 
pleno funcionamento 

A arquitetura e 
ferramentas tecnológicas 
(por exemplo, software de 
gerenciamento de banco 
de dados, linguagem de 
desenvolvimento, servidor) 
não respondem às 
necessidades do SIGED

A arquitetura e ferramentas 
tecnológicas (por exemplo, 
software de gerenciamento 
de banco de dados, 
linguagem de 
desenvolvimento, servidor) 
respondem às 
necessidades do SIGED, 
embora de maneira parcial 
ou com problemas de 
incompatibilidade

A arquitetura e ferramentas 
tecnológicas (por exemplo, 
software de gerenciamento 
de banco de dados, 
linguagem de 
desenvolvimento, servidor) 
respondem às 
necessidades do SIGED, 
embora apenas 
parcialmente

A arquitetura e 
ferramentas 
tecnológicas (por 
exemplo, software de 
gerenciamento de banco 
de dados, linguagem de 
desenvolvimento, 
servidor) respondem 
integralmente às 
necessidades do SIGED

Não têm nenhum tipo de 
metodologia na operação 
dos sistemas

Têm algum tipo de 
metodologia padronizada 
na operação dos sistemas, 
embora não esteja 
documentada (por 
exemplo, é uma prática, 
mas não existe documento 
que a descreva)

Têm uma metodologia 
documentada sobre a 
operação dos sistemas, 
embora esteja 
incompleta ou 
desatualizada

Têm uma metodologia 
documentada, completa 
e atualizada sobre 
o funcionamento dos 
sistemas

Não têm nenhum 
mecanismo de proteção 
de identidade

Têm alguma medida 
dispersa de proteção 
e autenticação de 
identidade para os 
usuários do sistema

Têm um mecanismo 
estabelecido de 
proteção e autenticação 
de identidade para os 
usuários do sistema, 
embora não funcione 
de maneira eficiente

Têm um mecanismo 
estabelecido de 
proteção e autenticação 
de identidade para os 
usuários do sistema que 
funciona de modo 
eficiente
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7.7 Têm documentação técnica atualizada dos sistemas de informação implementados?

Não têm nenhuma 
documentação técnica 
dos sistemas de 
informação

Têm alguma 
documentação técnica 
dos sistemas de 
informação, embora 
esteja incompleta e 
desatualizada

Têm documentação 
técnica completa dos 
sistemas de informação, 
embora esteja 
desatualizada

Têm documentação 
técnica completa e 
atualizada dos sistemas de 
informação

7.8 Têm manuais operacionais (metodologia de trabalho padronizada)?

7.9 Possuem uma arquitetura e ferramentas de desenvolvimento adequadas?

7.10 Implementam mecanismos para a gestão da "proteção de identidade", entendida como o conjunto de 
tecnologias de autenticação e acesso on-line projetado para oferecer aos usuários segurança sólida de uso 
simples para a identificação de acesso a serviços e aplicativos digitais?

7.11 Implementam uma gestão de segurança cibernética que inclua: a) disponibilidade de dados; 
b) integridade e autenticidade; e c) confidencialidade?
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Não há integração ou 
interoperabilidade entre 
o SIGED e outros sistemas 
externos chaves (outras 
entidades públicas dentro 
da mesma jurisdição, de 
instituições nacionais para 
sistemas descentralizados, 
setor privado ou 
sociedade civil) 

Existe algum nível de 
integração ou 
interoperabilidade entre 
o SIGED e outros sistemas 
externos chaves (outras 
entidades públicas dentro 
da mesma jurisdição, 
entidades nacionais para 
sistemas descentralizados, 
setor privado ou 
sociedade civil)

Alguns módulos SIGED 
estão totalmente integrados 
ou são interoperáveis com 
outros sistemas externos 
chaves (outras entidades 
públicas dentro da mesma 
jurisdição, entidades 
nacionais para sistemas 
descentralizados, setor 
privado ou sociedade civil) 

O SIGED está totalmente 
integrado e é Inter 
operável com outros 
sistemas externos chaves 
(outras entidades públicas 
dentro da mesma 
jurisdição, entidades 
nacionais para sistemas 
descentralizados, setor 
privado ou sociedade civil)

7.16 O SIGED está integrado ou interopera com sistemas externos (outras entidades públicas dentro da mesma 
jurisdição, de instituições nacionais para sistemas descentralizados, setor privado ou sociedade civil)?
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Não têm nenhuma 
política de manutenção e 
suporte tecnológico do 
SIGED

Executam certas atividades 
não programadas de 
manutenção e suporte 
tecnológico do SIGED 

Possuem um 
cronograma de 
manutenção e suporte 
periódico do SIGED

Implementam uma 
política de manutenção 
e suporte tecnológico 
do SIGED

7.12 Têm uma política de manutenção e suporte tecnológico do SIGED?

Os dados dos diferentes 
sistemas não estão 
integrados 

Existe algum nível de 
integração de sistemas 
em nível de dados

Alguns sistemas estão 
totalmente integrados em 
nível de dados

Todos os sistemas estão 
integrados em nível de 
dados

7.14 Os diversos sistemas estão integrados em nível de dados?

Os atores relevantes não 
têm acesso a 
informações da área de 
tecnologia sobre o nível 
de progresso dos 
projetos 

Os atores relevantes têm 
algum acesso a 
informações (por 
exemplo, relatórios) da 
área de tecnologia sobre 
o nível de progresso dos 
projetos

Os atores relevantes têm 
acesso frequente a 
informações da área de 
tecnologia sobre o nível 
de progresso dos 
projetos, embora sejam 
imparciais ou 
desatualizadas

Os atores relevantes têm 
acesso em tempo real à 
informação sobre o nível 
de progresso dos 
projetos, com os 
respectivos controles 
de acesso para os 
diferentes atores

7.13 A área de tecnologia fornece informações digitais atualizadas sobre o andamento dos projetos?

Não há compatibilidade 
ou interoperabilidade 
entre os diferentes 
sistemas 

Existe algum nível de 
compatibilidade ou 
interoperabilidade entre 
os diferentes sistemas

Alguns sistemas não 
completamente compatíveis 
ou interoperáveis

Todos os sistemas 
são completamente 
compatíveis ou 
interoperáveis

7.15 Os sistemas que estão implementados são compatíveis e interoperáveis?
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LATENTE INCIPIENTE EMERGENTE ESTABELECIDO

8.1 Existem normas estabelecidas (leis, decretos, resoluções, disposições, manuais) que regulamentem os 
processos-chave e os sistemas que dão suporte a eles, como: os aspectos do SIGED que estão  regulados, as 
regulações existentes no país para a gestão e segurança dos dados, as regulações existentes no país em relação 
a tecnologia no setor público?

8.3 Existem regulamentações que protejam a privacidade das informações contidas no SIGED e que regulam 
sua utilização para garantir um uso ético?
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Não existe relação entre 
a norma legal e a 
operação do SIGED

Alguns processos 
cumprem alguns 
aspectos da norma legal

Alguns processos 
cumprem todas as 
normais legais

Funciona seguindo 
a norma legal

8.2 Existe um cumprimento efetivo das normas estabelecidas no item anterior?

Não possuem nenhuma 
norma legal (leis, 
decretos, resoluções, 
disposições, manuais) 
que defina e estabeleça 
as responsabilidades do 
SIGED

Possuem algumas 
normas legais (leis, 
decretos, resoluções, 
disposições, manuais) 
que definem alguns 
processos-chave ou 
estabelecem algumas 
responsabilidades do 
SIGED

Possuem normas legais 
(leis, decretos, resoluções, 
disposições, manuais) 
que definem e 
estabelecem as 
responsabilidades do 
SIGED, embora estejam 
desatualizadas

Possuem normas legais 
vigentes e atualizadas (leis, 
decretos, resoluções, 
disposições, manuais) que 
definem e estabelecem as 
responsabilidades do 
SIGED 

Não há regulamentações 
que protejam a 
privacidade das 
informações contidas no 
SIGED e que regulem sua 
utilização para garantir um 
uso ético 

Existem regulamentações 
que protejam a 
privacidade das 
informações contidas no 
SIGED e que regulem a 
sua utilização para 
garantir um uso ético, mas 
não são implementadas

Existem regulamentações 
que protegem a 
privacidade das 
informações contidas no 
SIGED e que regulam sua 
utilização para garantir um 
uso ético, mas que são 
implementadas apenas 
parcialmente

Existem e são 
implementadas 
regulamentações que 
protegem a privacidade 
das informações contidas 
no SIGED e que regulam 
sua utilização para garantir 
um uso ético

8.4 Existem e são implementadas normas que regulam a disseminação de informações do SIGED vinculadas aos 
resultados do sistema educacional?

Não existem normas que 
regulam a disseminação 
de informações do SIGED 
vinculadas aos resultados 
do sistema educacional

Existem normas que 
regulam a disseminação 
de informações do SIGED 
vinculadas aos resultados 
do sistema educacional, 
mas que não são 
implementadas

Existem normas que 
regulam a disseminação 
de informações do 
SIGED vinculadas aos 
resultados do sistema 
educacional, mas que 
são implementadas de 
modo parcial

Existem e são 
implementadas normas 
que regulam a 
disseminação de 
informações do SIGED 
vinculadas aos 
resultados do sistema 
educacional

8. Governança e arranjo institucional
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8.5 Têm uma visão clara e estratégica para a implementação ou o desenvolvimento do sistema de informação e 
gestão (identificadores únicos, virtualização de processos, modernização de sistemas, abordagem integrada etc.)?

Não têm nenhum tipo de 
visão estratégica para o 
desenvolvimento do 
SIGED

Têm uma visão 
estratégica para o 
desenvolvimento do 
SIGED, embora não 
esteja documentada

Têm uma visão 
estratégica para 
o desenvolvimento 
de SIGED parcialmente 
documentada

Têm uma visão 
estratégica para o 
desenvolvimento de 
SIGED documentada 
(por exemplo, têm um 
plano estratégico anual 
ou plurianual)

8.6 Têm um plano estratégico do SIGED com aprovação e apoio da mais alta autoridade do sistema educacional?

Não têm um projeto 
estratégico abrangente 

Têm um projeto limitado 
em termos de alcance 
(menos de 50% dos 
processos e 
subprocessos) 

Têm um projeto com 
cobertura entre 50% 
e 80% dos processos 
e subprocessos, com 
metas de curto, médio 
e longo prazo

Têm um projeto 
adequado, com alta 
cobertura (mais de 80% 
dos processos e 
subprocessos), com 
metas de curto, médio e 
longo prazo (por exemplo, 
um plano operacional 
anual ou plurianual)

8.7 Dispõem de recursos humanos necessários para melhorar o SIGED a curto, médio e longo prazo?

Dispõem de recursos 
humanos suficientes 
apenas para o 
funcionamento do 
SIGED

Dispõem de recursos 
humanos para fazer 
melhorias pontuais em 
certas funcionalidades 
do SIGED

Dispõem de recursos 
humanos para fazer 
melhorias significativas 
nas funcionalidades do 
SIGED ou adicionar 
novas funcionalidades

Dispõem de recursos 
humanos para fazer 
melhorias contínuas 
nas funcionalidades do 
SIGED ou adicionar 
novas funcionalidades, 
em função das metas 
e objetivos do projeto

8.8 Dispõem de recursos financeiros necessários para melhorar o SIGED a curto, médio e longo prazo?

Dispõem de recursos 
financeiros suficientes 
apenas para a operação 
do SIGED

Dispõem de recursos 
financeiros para fazer 
melhorias específicas 
em certas 
funcionalidades do 
SIGED

Dispõem de recursos 
financeiros para fazer 
melhorias significativas 
nas funcionalidades do 
SIGED e agregar novas 
funcionalidades

Dispõem de recursos 
financeiros para fazer 
melhorias contínuas 
nas funcionalidades 
do SIGED ou adicionar 
novas funcionalidades, 
em função das metas 
e objetivos do projeto

8.9 Existe um plano para a gestão da mudança/aprimoramento do SIGED?

Não há planos para 
gestão das mudanças

O plano para gestão da 
mudança é limitado em 
termos de cobertura 
(menos de 50% dos 
processos e 
subprocessos)

Existe um plano para 
gestão das mudanças 
com cobertura 
significativa (entre 50% 
e 80% de processos e 
subprocessos)

Existe um plano para 
gestão das mudanças 
com alta cobertura (mais 
de 80% dos processos 
e subprocessos) 
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