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 Relatório GT CAQ - ANEXOS 

O GT-CAQ (Portaria nº 459/2015) foi instituído com a finalidade de buscar consenso em torno do 

tema do custo aluno-qualidade, tema estruturante para o Sistema Nacional de Educação. O 

Relatório Final, entregue em outubro de 2015, traz um ensaio de mecanismo possível de 

implementação gradual do Custo Aluno-Qualidade. Esperamos que as ideias iniciais aqui contidas 

possam contribuir com o debate sobre o tema. 

 Relatório GT ADE - ANEXOS 

O GT-ADE (Portaria nº 1.238/2012) foi instituído para discutir conceitos, elencar experiências de 

organização territorial e formas de colaboração possíveis, caracterizando-as e identificando êxitos 

e dificuldades. O Relatório Final, apresentado e aprovado pelo GT em julho de 2015, foi 

fundamental para a agenda instituinte do SNE e deve continuar estimulando a elaboração de 

políticas de apoio ao trabalho comum articulado para a garantia do direito constitucional. 

 Relatório do Fórum de Avaliação do Financiamento da Educação Básica 

Nacional - Fotos 

O Fórum de Avaliação do Financiamento da Educação Básica Nacional aconteceu nos dias 2 e 3 

de julho de 2013, em cumprimento ao disposto no Artigo 35 da Lei 11.494/2007 – FUNDEB. 

Esperamos que este relatório colabore com a visão do processo histórico e seja um instrumento 

para o aprimoramento do financiamento da educação brasileira. 

 PNE em Movimento - Caderno de Orientações para Monitoramento e 

Avaliação dos Planos Municipais de Educação 

 Plano Nacional de Educação – PNE: Linha de Base - documento preliminar 
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 O Sistema Nacional de Educação: diversos olhares após 80 anos do 

Manifesto 

 O Sistema Nacional de Educação 

 O Sistema Nacional de Educação: em busca de consensos 

 Reflexões sobre o Sistema Nacional de Educação e o Papel dos Conselhos 

Municipais de Educação 

Portarias 

 Portaria nº 986, de 1º de outubro de 2015 - designa os representantes dos 

órgãos e entidades que compõem a Instância Permanente de Negociação 

Federativa no Ministério da Educação 

 Portaria nº 619, de 24 de junho de 2015 - Institui a Instância Permanente de 

Negociação Federativa no Ministério da Educação 

 Portaria nº 618, de 24 de junho de 2015 - Dispõe sobre o Fórum 

Permanente para acompanhamento da atualização progressiva do valor do 

piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica 

 Portaria nº 592, de 17 de junho de 2015 - Institui Comissão de Especialistas 

para a Elaboração de Proposta da Base Nacional Comum Curricular 

 Portaria nº 459, de 12 de maio de 2015 - Constitui Grupo de Trabalho para 

elaborar estudos sobre a implementação do Custo Aluno-Qualidade - CAQ, 

como parâmetro para o financiamento da educação básica 

  

Leia também: 

 Coleção De Olho nos Planos 

 O Plano Municipal de Educação: Caderno de Orientações 

 Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação 

 Alinhando os Planos de Educação 

 Documento Final da CONAE 2010 

 Documento Final da CONAE 2014 
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