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PLANO DE TRABALHO - Convênio SEDUC – FAPESP 

 

 

 

Assunto: Convênio entre a Secretaria da Educação do Estado e São Paulo (SECRETARIA) 

e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

Nome do Convênio: Programa de Pesquisa em Educação Básica – PROEDUCA / FAPESP-

SEDUC 

Processo FAPESP Nº 2021/00085 

Processo SEDUC-PCR-2021/17227 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Esta Fundação, conforme solicitação, e em atendimento ao que determina o Decreto nº 

66.173, de 26 de outubro de 2021, apresenta o presente Plano de Trabalho da proposta de 

convênio com a Secretaria de Estado da Educação, , cujo objeto é a conjugação de esforços 

entre os partícipes para a execução do Programa de Pesquisa em Educação Básica – 

PROEDUCA / FAPESP-SEDUC, objetivando selecionar e apoiar projetos de pesquisa científica 

e tecnológica desenvolvidos por pesquisadores de Instituições de Ensino Superior e de 

Pesquisa, públicas ou privadas, no Estado de São Paulo, aplicados à educação básica, 

voltados para o aprimoramento e o desenvolvimento das políticas públicas educacionais e de 

abordagens pedagógico-educacionais inovadoras, a melhoria do desempenho educacional e 

o monitoramento e avaliação de resultados da educação básica de São Paulo. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O presente Convênio é estabelecido entre os Partícipes –Secretaria da Educação 

(SECRETARIA) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) –, como 

forma de reconhecimento da importância da colaboração da pesquisa científica e tecnológica 

em Educação Básica para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. A LDB (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996), em seu artigo 70, inciso IV, considera 

“como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à 

consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, 

compreendendo as que se destinam a (...) levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas 

visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino”. 

A presente proposta de convênio e o referido Plano de Trabalho também atendem às previsões 

contidas nas Deliberações do Conselho Estadual da Educação do Estado de São Paulo Nº 

169/2019 e Nº 186/2020, que dizem respeito ao necessário acompanhamento e avaliação da 

implementação dos currículos da educação básica. As referidas deliberações fixam normas 
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relativas, respectivamente, ao Currículo Paulista da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

e ao Currículo Paulista do Ensino Médio, de ambos os currículos.  

O Art. 2º da Deliberação CEE Nº 169/2019 reza:  

“A Secretaria de Estado da Educac ̧ão deverá: 

I - promover ações, em regime de colaboração com a UNDIME/SP e a UNCME/SP, de apoio, 

acompanhamento e avaliação da implementação do Currículo Paulista, na etapa da Educac ̧ão 

Infantil e do Ensino Fundamental” 

Já o Art. 23 da Deliberação CEE Nº 186/2020 reza:  

“A Secretaria de Estado da Educac ̧ão deverá:  

I - promover ações, em regime de colaboração com as instituições que participaram da 

elaboração do Currículo Paulista Etapa Ensino Médio, de apoio, acompanhamento e avaliação 

da implementação da estrutura e organização dos cursos para essa etapa da educac ̧ão básica.” 

Como se observa no Anexo I a este Plano de Trabalho, em que pese o fato de todos os eixos 

estratégicos de pesquisa previstos se prestarem, em sentido último, à melhor implementação 

curricular, o Eixo A, intitulado “O processo de ensino e aprendizagem na educação básica 

pública”, está referido mais diretamente ao acompanhamento e avaliação da implementação 

dos currículos e à melhoria das práticas pedagógicas com este fim. 

Considerando o papel fundamental da educação como motor de desenvolvimento econômico 

com equidade social, e, nesse contexto, a importância de promover a pesquisa científica sobre 

a Educação Pública no Estado de São Paulo, estabelece-se o presente Convênio, visando a que 

os resultados de pesquisas científicas e tecnológicas apoiados em seu âmbito sejam aplicados 

diretamente às políticas educacionais, para a melhoria da aprendizagem de todos os 

estudantes e o uso eficiente dos recursos públicos. Para tanto, FAPESP e SECRETARIA 

realizarão, conjuntamente, no mínimo três processos de seleção e financiamento de projetos 

de pesquisa aplicada, cujo objetivo será gerar subsídios para a concepção e implantação de 

projetos inovadores em políticas públicas na área de educação básica estadual. 

O objetivo último dos entes partícipes, em propor um programa de financiamento de pesquisas 

voltado especificamente aos temas de políticas educacionais públicas, é afetar no longo prazo 

a melhoria do desempenho educacional no Estado de São Paulo, bem como os índices de 

inclusão e equidade educacional. Para tanto, fazem-se necessários esforços de 

acompanhamento e avaliação de políticas públicas que sejam capazes de avaliar o impacto de 

médio e longo prazo das políticas desenvolvidas. Projetos de pesquisa desta natureza são 

necessariamente projetos longos. Daí que esteja prevista, no âmbito deste Programa 

(PROEDUCA /FAPESP-SEDUC) a possibilidade de projetos de pesquisa com duração de até 60 

meses, prorrogáveis por mais 12 meses.  

Ademais, é fundamental, para que os resultados desta ação perdurem no tempo e gerem 

efetiva transformação no longo prazo, que se mantenha o investimento da administração em 

pesquisa e inovação por períodos superiores àqueles de uma gestão. A intenção de mobilizar 

a comunidade científica, provocar e consolidar no longo prazo pesquisas aplicadas em 

educação básica pública não seria atingida por apenas um edital de pesquisa. Destes 

argumentos deriva a decisão de fazer um convênio com prazo de execução superior ao 
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habitual, de modo a abarcar 3 processos de seleção. Em que pese a inabitualidade do prazo 

de execução superior a cinco anos, a natureza peculiar do objeto – fomento a projetos de 

pesquisa científica aplicada de ampla envergadura – bem como as ambições da administração 

supramencionadas, justificam o prazo de execução maior do que cinco anos do convênio em 

tela, de forma excepcional, conforme autoriza o Art. 11, § 1o, 3."g" do Decreto Estadual 

66.173/2021. 

A decisão de executar nos primeiros anos de vigência do convênio os três editais de chamadas 

de projetos se deve à intenção de não tornar excessivamente longo o prazo de execução do 

acordo. Contabilizando todos os prazos, principalmente aqueles da execução dos projetos de 

pesquisa de maior escopo e, por consequência, de maior prazo de execução, e aqueles de 

aprovação dos relatórios científicos e prestação de contas dos projetos, pela FAPESP, o ciclo 

total de cada edital (chamada de projetos) perfaz 116 (cento e dezesseis) meses, conforme 

se verifica no item 5.1 deste Plano de Trabalho. 

Criada pela Lei nº 5.918, de 18 de outubro de 1960, a FAPESP vem, há mais de seis décadas, 

contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica do Estado de São 

Paulo e, por esta via, para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.  

Para tanto, lhe competem, entre outras atribuições conferidas por seu Estatuto (Decreto Nº 

40.132, de 23 de maio de 1962), o custeio, total ou parcial, de projetos de pesquisas, 

individuais ou institucionais, oficiais ou particulares, julgados aconselháveis por seus órgãos 

competentes (Art. 1º, inciso I do Estatuto); e a promoção do intercâmbio de pesquisadores 

nacionais e estrangeiros, através da concessão ou complementação de bolsas de estudos ou 

pesquisas, no País ou no exterior (Art. 1º, inciso VII do Estatuto). 

Ao firmar este Convênio com a SECRETARIA, a FAPESP objetiva fomentar e realizar, de forma 

transparente e balizada por critérios públicos de valor científico, esforços conjuntos para cobrir 

áreas de conhecimento que ainda apresentam lacunas de importância para a Educação Básica 

do Estado de São Paulo, por meio da elaboração conjunta de processo de seleção, e do apoio 

financeiro a projetos de pesquisa científica a serem desenvolvidos por pesquisadores com 

reconhecido mérito. 

Por meio de processos de seleção de projetos específicos, que contarão com a participação da 

SECRETARIA, a parceria formalizada por meio deste convênio pretende articular de maneira 

mais direta os objetivos e os resultados da pesquisa científica às prioridades de investigação 

da administração pública estadual no setor educacional, aumentando, desta forma, o impacto 

social dos resultados da pesquisa científica em educação.  

No contexto atual, de implementação do novo currículo à luz da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), é imprescindível para a SECRETARIA o aporte do conhecimento científico 

de ponta, focalizado na educação pública e seus fenômenos, conhecimento esse produzido 

nas instituições de pesquisa do Estado de São Paulo e que precisa ser acessado com mais 

agilidade e objetividade pela administração pública. 

A Secretaria da Educação, para atingir seu propósito fundamental de formular, coordenar e 

executar a política educacional do Governo do Estado nos níveis de ensino fundamental e 

médio, tem em seu campo funcional as atribuições de “monitoramento e a avaliação de 

resultados da educação estadual” e o “desenvolvimento de estudos para melhoria do 
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desempenho do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo” (Artigo 2º, incisos IV e VII, do 

Decreto Nº 64.187, de 17 de abril de 2019). Tais prerrogativas, assim como o arcabouço legal 

mencionado no início desta seção, justificam e balizam o presente Convênio. 

 

3. OBJETIVOS  

 

I. Promover, por intermédio do apoio à pesquisa científica aplicada à educação básica, o 

monitoramento, a melhoria e a avaliação dos resultados educacionais no Estado de São 

Paulo.  

II. Os projetos de pesquisa selecionados deverão demonstrar potencial de geração de 

evidências científicas que subsidiem o desenvolvimento de políticas da Secretaria da 

Educação nos seguintes campos:  

a) O processo de ensino e aprendizagem na educação básica pública; 

b) Formação e Desenvolvimento profissional docente; 

c) Gestão da Aprendizagem e Avaliação; 

d) Gestão educacional: escolas e redes de ensino; 

e) Equidade, diversidade e redução das desigualdades na educação; 

f) Fomento à tecnologia, inovação e educação profissional no currículo da Educação 

Básica. 

 

4. METAS 

1. Realizar 3 (três) chamadas públicas, mediante edital, para propostas de pesquisa;  

2. Selecionar e apoiar, a cada edital, 20 projetos aptos de pesquisa no total. Caso a 

meta seja ultrapassada, um número maior de projetos será financiado, conforme 

ordem de classificação e no limite dos recursos disponíveis para a chamada. 

Considera-se apto o projeto que atenda aos critérios previstos no edital, conforme 

item 4.7.1 do Edital (Subanexo V); 

3. Ter 100% dos projetos selecionados no 1º edital concluídos no prazo da vigência e 

com relatórios científicos, relatórios de recomendações para a política educacional 

e prestações de contas aprovados; 

4. Ter 100% dos projetos selecionados no 2º edital concluídos no prazo da vigência e 

com relatórios científicos, relatórios de recomendações para a política educacional 

e prestações de contas aprovados; 

5. Ter 100% dos projetos selecionados no 3º edital concluídos no prazo da vigência e 

com relatórios científicos, relatórios de recomendações para a política educacional 

e prestações de contas aprovados; 
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6. A partir do ano 3 de execução do Convênio1, realizar, a cada ano, um seminário de 

pesquisa com os projetos participantes do PROEDUCA. 

No que tange à meta 6, cabe esclarecer que os objetivos dos seminários são a promoção 

da articulação das equipes de pesquisa entre si e entre elas e a Secretaria da Educação 

do Estado, a apresentação de suas atividades, a troca de informações e debate acerca dos 

resultados até o momento, em suas implicações para a política educacional pública. 

  

5. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

 

O período previsto para a execução do Programa de Pesquisa em Educação Básica – 

PROEDUCA / FAPESP-SEDUC é de 116 (cento e dezesseis) meses, a contar da data de 

assinatura do Termo de Convênio. 

A execução de todas as atividades conjuntas entre as partes, decorrentes deste Convênio, 

será coordenada por um Comitê Gestor composto por três representantes de cada Partícipe, 

conforme previsto no item 5.1 do Termo de Convênio. 

O PROEDUCA / FAPESP-SEDUC será executado por meio de quatro modalidades de apoio à 

pesquisa usualmente concedidas pela FAPESP: o “Programa de Pesquisa em Políticas Públicas” 

(PPPP), o “Auxílio à Pesquisa Regular” (APR), “Auxílio à Pesquisa Projeto Temático” (Temático) 

e “Programa de Melhoria do Ensino Público” (EP). Os prazos de execução dos projetos de 

pesquisa aprovados obedecerão ao limite de prazo de execução previsto na modalidade de 

apoio escolhida, bem como o prazo máximo de execução previsto no Plano de Trabalho, 

variando conforme o cronograma apresentado por cada proposta, limitados aos seguintes 

prazos, conforme a modalidade: 

● PPPP e APR: 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por 6 (seis) meses, mediante 

justificativa; 

● Temático: 60 (sessenta) meses, prorrogáveis por 12 (doze) meses, mediante 

justificativa; 

● EP: de 12 a 48 meses.  

A cada processo de chamada de propostas de pesquisa, por meio de Edital público, serão 

aprovados por mérito científico e atendimento das demais regras e exigências previstas no 

Edital, um mínimo de 20 projetos, em conformidade com as metas previstas no item 4 deste 

Plano de Trabalho, sendo a inscrição facultada em qualquer uma das quatro modalidades 

citadas acima.  

As diretrizes, exigências, produtos esperados, critérios de avaliação e seleção dos projetos de 

pesquisa a serem apoiados e demais regras estarão previstas, a cada ano, no Edital de 

Chamada de propostas de pesquisas respectivo, a ser concebido conjuntamente pelas partes, 

                                                 
1 O ano 3 de execução do convênio equivale ao segundo ano de execução dos projetos. Antes disso, entende-se não haver 

resultados por parte dos projetos que justifiquem a realização dos seminários. 
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por meio do Comitê Gestor. A minuta de Edital previamente elaborada para o primeiro 

processo de seleção consta como subanexo V deste Plano de Trabalho.  

Quando necessário ao desenvolvimento dos projetos de pesquisa selecionados, o órgão de 

pesquisa poderá́ ter acesso a dados constantes das bases da Secretaria da Educac ̧ão, desde 

que observadas todas as disposições da Lei federal no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais), da Lei Federal no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), dos Decretos 

estaduais no 58.052/2012, no 61.836/2016, no 64.790/2020 e no 65.347/2020, e da 

Resolução SE no 61/2018, devendo ser garantida, sempre que possível, a anonimização dos 

dados pessoais e firmado, pelo órgão de pesquisa, termo de confidencialidade, sigilo e uso. 

 

5.1. CRONOGRAMA 

 

Previsão de início e fim das etapas de execução do objeto 

 

Apresenta-se, nessa sessão, duas formas de exposição do Cronograma de Atividades. Na 

primeira são descritas em detalhe as etapas e sub-etapas previstas, com mês de início e de 

término, para cada um dos três editais previstos. 

Na segunda, o Cronograma é apresentado de maneira sintética, de modo a demonstrar a 

progressão no tempo das atividades previstas para a execução dos três editais, de maneira 

concomitante. 
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Cronograma Detalhado 

 

 

  

Previsão 

de in ício 

( mês)

Previsão 

de 

t érmin o 

( mês)

Previsão 

de 

in íc io 

( mês)

Previsão 

de 

t érmin o 

( mês)

Previsão 

de 

in ício 

( mês)

Previsão 

de 

t érmin o 

( mês)

1 .  Elab oração e Pu b licação d o Ed it al 1 1 13 13 25 25

2 .  Receb imen t o d as p rop ost as d e p esq u isa 2 5 14 17 26 29

3 .  Anál ise e seleção d os p rojet os a serem ap oiad os 5 10 17 22 29 34

3.1. Habilitação das propostas pela FAPESP (conferência de 

documentos)
5 6 17 18 29 30

3.2. Análise das propostas pela FAPESP (assessorias e coordenações) 6 6 18 18 30 30

3.3. Análise das propostas e deliberação final pelo Comitê Gestor 6 10 18 22 30 34

4 .  Pu b licação d o resu lt ad o d a seleção d e p rop ost as 11 12 23 24 35 36

5 .  Con t rat ação d as p rop ost as selecion ad as 12 14 24 26 36 38

6 .  Execução d os Projet os 14 85 26 97 38 109

6.1 Projetos de 24 meses 14 37 26 49 38 61

6.11. Projetos de 30 meses (caso seja aprovada a prorrogação em 6 

meses, por meio de alteração de vigência)
14 43 26 55 38 67

6.2 Projetos de 48 meses 14 61 26 73 38 85

6.3 Projetos de 60 meses 14 73 26 85 38 97

6.4 Projeto de 72 meses (caso seja aprovada a prorrogação em 12 

meses, por meio de alteração de vigência)
14 85 26 97 38 109

7 .  Relatór ios Cien t íficos e p rest ações d e con t as d os p rojet os 25 86 37 98 49 110

7.1 Relatório Científico e Prestação de Contas Financeira Parcial 

enviados pelo(a) Pesquisador(a) Responsável ( p rojet os d e t od as as 

du rações)  -  AN O 2

25 25 37 37 49 49

7.2. Relatório Científico e Prestação de Contas Financeira Parcial  

enviados pelo(a) Pesquisador(a) Responsável ( p rojet os d e 3 0 , 6 0  e 

7 2  meses d e execução)  -  AN O 3

37 37 49 49 61 61

7.3. Relatório Científico e Prestação de Contas Financeira Fin al 

enviados pelo(a) Pesquisador(a) Responsável ( p rojet os d e 2 4  meses 

de execução)  -  AN O 3

39 39 51 51 63 63

7.4. Relatório Científico e Prestação de Contas Financeira Fin al 

enviados pelo(a) Pesquisador(a) Responsável ( p rojet os d e 3 0  meses 

de execução)  -  AN O 3

44 44 56 56 68 68

7.5 Relatório Científico e Prestação de Contas Financeira Parcial 

enviados pelo(a) Pesquisador(a) Responsável ( p rojet os d e 6 0  meses 

ou  7 2  meses)  -  AN O 4

49 49 61 61 73 73

7.6 Relatório Científico e Prestação de Contas Financeira Parcial 

enviados pelo(a) Pesquisador(a) Responsável ( p rojet os d e 6 0  meses 

ou  7 2  meses)  -  AN O 5

61 61 73 73 85 85

7.7. Relatório Científico e Prestação de Contas Financeira Fin al 

enviados pelo(a) Pesquisador(a) Responsável ( p rojet os d e 4 8  meses 

de execução)  -  AN O 5

62 62 74 74 86 86

7.8. Relatório Científico e Prestação de Contas Financeira Fin al 

enviados pelo(a) Pesquisador(a) Responsável ( p rojet os d e 4 8  meses 

de execução +  6 =  5 3 )  -  AN O 5

67 67 79 79 91 91

7.9. Relatório Científico e Prestação de Contas Financeira Parcial 

enviados pelo(a) Pesquisador(a) Responsável ( p rojet os d e 7 2  meses 

de execução)  -  AN O 6

73 73 85 85 97 97

7.10 Relatório Científico e Prestação de Contas Financeira Fin ais 

enviados pelo(a) Pesquisador(a) Responsável ( p rojet os d e 6 0  meses 

de execução)  -  AN O 7

74 74 86 86 98 98

7.11. Relatório Científico e Prestação de Contas Financeira Fin ais 

enviados pelo(a) Pesquisador(a) Responsável ( p rojet os d e 7 2  meses 

de execução)  -  AN O 8

86 86 98 98 110 110

ED I TAL 1 ED I TAL 2 ED I TAL 3

Et ap a /  Su b - et ap a
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Cronograma Detalhado - Continuação 

 

 
8 .  Relatór ios d e Acomp an h amen t o d o Con vên io e Prest ações d e 

Con t as d o Con vên io
I n ício Términ o

8.1 Relatório de Acompanhamento e prestação de contas do Convênio 

PARCIAIS enviados pela Fapesp - referentes ao ANO 1 de execução

Março Ano 

2

Março Ano 

2

8.2 Relatório de Acompanhamento e prestação de contas do Convênio 

PARCIAIS enviados pela Fapesp - referentes ao ANO 2 de execução

Março Ano 

3

Março Ano 

3

8.3 Relatório de Acompanhamento e prestação de contas do Convênio 

PARCIAIS enviados pela Fapesp - referentes ao ANO 3 de execução

Março Ano 

4

Março Ano 

4

8.4 Relatório de Acompanhamento e prestação de contas do Convênio 

PARCIAIS enviados pela Fapesp - referentes ao ANO 4 de execução

Março Ano 

5

Março Ano 

5

8.5 Relatório de Acompanhamento e prestação de contas do Convênio 

PARCIAIS enviados pela Fapesp - referentes ao ANO 5 de execução

Março Ano 

6

Março Ano 

6

8.6 Relatório de Acompanhamento e prestação de contas do Convênio 

PARCIAIS enviados pela Fapesp - referentes ao ANO 6 de execução

Março Ano 

7

Março Ano 

7

8.7 Relatório de Acompanhamento e prestação de contas do Convênio 

PARCIAIS enviados pela Fapesp - referentes ao ANO 7 de execução

Março Ano 

8

Março Ano 

8

8.8 Relatório de Acompanhamento e prestação de contas do Convênio 

PARCIAIS enviados pela Fapesp - referentes ao ANO 8 de execução

Março Ano 

9

Março Ano 

9

8.9 Relatório de Acompanhamento e prestação de contas do Convênio 

PARCIAIS enviados pela Fapesp - referentes ao ANO 9 de execução
111 116

8.10. Relatório de Acompanhamento e prestação de contas do 

Convênio FINAIS enviados pela Fapesp e Encerramento do Convênio
111 116

9 .  En cerramen t o d o Con vên io 1 1 6
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Cronograma Sintético 

 
ETAPA

1. Elaboração e publicação do Edital 1

2. Recebimento das propostas de projetos de 

pesquisa
2 - 5

3. Análise e seleção dos projetos a serem 

apoiados

4. Publicação do resultado da seleção de 

propostas

5. Contratação das propostas selecionadas 1 2 - 1 4

6. Execução dos projetos (máx. 72 meses: 

60+12)
1 4  -  8 5

7. Relatórios científicos e prestações de contas 

dos projetos
2 5  -  8 6

1. Elaboração e publicação do Edital 1 3

2. Recebimento das propostas de projetos de 

pesquisa

3. Análise e seleção dos projetos a serem 

apoiados

4. Publicação do resultado da seleção de 

propostas

5. Contratação das propostas selecionadas

6. Execução dos projetos (máx. 72 meses: 

60+12)

7. Relatórios científicos e prestações de contas 

dos projetos
3 7  -  9 8

1. Elaboração e publicação do Edital 2 5

2. Recebimento das propostas de projetos de 

pesquisa

3. Análise e seleção dos projetos a serem 

apoiados

4. Publicação do resultado da chamada

5. Contratação das propostas selecionadas

6. Execução dos projetos (máx. 72 meses: 

60+12)

7. Relatórios científicos e prestações de contas 

dos projetos

8. Relatórios de Acompanhamento e prestação de 

contas do Convênio PARCIAIS E FINAIS enviados 

pela Fapesp

8.1 Relatórios de Acompanhamento e prestação 

de contas do Convênio PARCIAIS enviados pela 

Fapesp

8.2. Relatório FINAL de Acompanhamento e 

prestação de contas do Convênio enviados pela 

Fapesp e Encerramento do Convênio

M ar

An o 

7

M ar

An o 

8

M ar

An o 

9

1 1 1 -

1 1 6

1 1 1 -

1 1 6

4 9  -  1 1 0

Acom -

panha-

m ento

M ar

An o 2

M ar

An o 3

M ar

An o 

4

M ar

An o 

5

M ar

An o 

6

2 6  -  9 7

Edital 

3

2 6 - 2 9

2 9 - 3 4

3 5 - 3 6

3 6 - 3 8

3 8  -  1 0 9

M ESES

Edital 

1

5 - 1 0

1 1 - 1 2

Edital 

2

1 4 - 1 7

1 7 - 2 2

2 3 - 2 4

2 4 - 2 6
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Observações sobre o cronograma: 

 

1. No Cronograma sintético, a distribuição em meses não está em escala.  

2. Por regra da FAPESP, as prestações de contas dos projetos não são recebidas entre 

dezembro e janeiro. Se o prazo de determinado projeto cair em um desses meses, a prestação 

de contas será entregue em fevereiro.  

3. Quando se trata de Relatório Científico e Prestação de Contas Parciais, a entrega se dá 12 

meses após o início do projeto. Já Relatórios Científicos e Prestações de Contas finais, são 

entregues um mês após o término da vigência do projeto. 

 

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E CRONOGRAMA DE 

DESEMBOLSO 

O repasse dos recursos obedecerá ao previsto no cronograma de desembolso abaixo, 

observado o disposto no § 3º do artigo 116, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

 

EDITAL 

MÊS DE 

EXECUÇÃO DO 

CONVÊNIO 

REPASSE DA 

SECRETARIA À 

FAPESP 

1 Mês 12 R$ 3.330.000 

2 Mês 24 R$ 3.330.000 

3 Mês 36 R$ 3.340.000 

TOTAL   R$ 10.000.000,00 

 

Para os exercícios seguintes, deverão ser considerados os valores consignados nas 

respectivas leis orçamentárias. 

A cada Edital, concluída a seleção das propostas de pesquisa a serem financiadas e 

publicado o resultado do certame, conforme cronograma previsto no item 5.1 deste 

Plano de Trabalho, os recursos expressos no cronograma citado no item 6.1 desta 

cláusula serão repassados pela SECRETARIA à FAPESP, sendo depositados em conta 

específica no Banco do Brasil S/A, devendo ser aplicados exclusivamente na execução 

do objeto deste ajuste. 

Após a assinatura do Termo de Outorga pelo Pesquisador Responsável (PR) pelo 

Auxílio, as liberações são efetuadas por meio da emissão de cartão do Banco do Brasil 

S/A, específico para cada processo. 

As três chamadas de propostas de pesquisa (também nomeadas Editais) previstas no 

âmbito deste convênio serão concentradas nos primeiros anos de execução do ajuste, 

de modo a permitir a execução dos projetos de pesquisa, sua conclusão, a aprovação 

de seus relatórios anuais e finais de pesquisa e a realização das demais atividades 
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previstas neste Plano de Trabalho, dentro do prazo de vigência do ajuste.As receitas 

financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do Convênio e 

aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar do 

demonstrativo específico que integrará a prestação de contas do ajuste; 

A FAPESP anexará os extratos bancários, contendo o movimento diário da conta, 

juntamente à documentação referente à aplicação das disponibilidades financeiras, os 

quais integrarão a prestação de contas que será apresentada à SECRETARIA. 

A cada edital, concluída a seleção das propostas de pesquisa a serem financiadas e 

publicado o resultado do certame, conforme cronograma previsto no item 5.1 deste 

Plano de Trabalho, os recursos expressos no quadro abaixo serão repassados pela 

SECRETARIA à FAPESP. 

Após a assinatura do Termo de Outorga pelo Pesquisador Responsável (PR) pelo Auxílio 

(etapa 5 do Cronograma (item 5.1 acima)), as liberações são efetuadas por meio da 

emissão de cartão do Banco do Brasil S/A, específico para cada processo.  

À luz da regra de transição prevista no artigo 193, II, da Nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, a Lei 8.666/93 está sendo aplicada subsidiariamente a este 

convênio, que, portanto, será regido por ela até sua extinção. Desta feita, aplicam-se 

ao presente convênio os parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 116 da Lei 8.666/93, que 

rezam: 

“§ 4º - Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão 

obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição 

financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou 

em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado 

aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos 

verificar-se em prazos menores que um mês. 

§ 5º - As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão 

obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, 

exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de 

demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste. 

§ 6º - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, 

acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 

devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata 

instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 

autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.” 

 

 

7. BENS E SERVIÇOS A SEREM SUBSIDIADOS COM OS RECURSOS DO PRESENTE 

CONVÊNIO  
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O orçamento de cada projeto de pesquisa apresentado às chamadas (Editais) deverá 

obedecer às regras já previstas pela FAPESP, devendo ser detalhado na proposta e cada item 

justificado especificamente em termos dos objetivos do projeto proposto.  

Não são financiáveis salários de qualquer natureza, serviços de terceiros que não de natureza 

técnica e eventual, obras civis, aquisição de publicações, viagens (exceto para pesquisa de 

campo e apresentação de trabalhos em conferências científicas), materiais e serviços 

administrativos. 

O Manual de Prestação de Contas da FAPESP, incluído como subanexo VII deste Plano de 

Trabalho, está disponível em www.fapesp.br/1416. 

Os recursos a serem destinados a cada projeto selecionado seguirão as regras já previstas 

pela FAPESP nas quatro modalidades, na seguinte conformidade: 

 

Modalidade Valor máximo de 
financiamento (R$) 

Duração 

“Auxílio à Pesquisa 
Regular” (APR) 

     300.000,00 (*) Até 24 meses, com a 
possibilidade de prorrogação por 
até 6 meses adicionais  

“Programa de Pesquisa 
em Políticas Públicas” 
(PPPP) 

350.000,00 Até 24 meses, com a 
possibilidade de prorrogação por 
até 6 meses adicionais (**) 

“Auxílio à Pesquisa 
Projeto Temático” 
(Temático) 

Sem limite máximo 
(***) 

Até 60 meses, com a 
possibilidade de prorrogação por 
até 12 meses adicionais (**) 

Programa de Melhoria 
do Ensino Público (EP) 

Sem limite máximo 
(***) 

 

De 1 a 4 anos 

 

(*) Apenas em condições excepcionais e muito bem justificadas poderão ser aprovadas 

propostas com orçamento total superior a R$ 300 mil, conforme regramento da FAPESP. 

(**) Em condições excepcionais com justificativa aceita pela FAPESP, conforme regramento 

desta Agência de Financiamento. 

(***) A cada chamada, o limite de recursos destinados aos projetos nas modalidades 

“Temático” e “EP” será dado pela diferença entre o que será concedido nas demais 

modalidades e o total de recursos orçado para o período, ou seja, para a chamada prevista 

(Edital).      

Os itens financiáveis variam segundo a modalidade de apoio a ser utilizada pelo projeto de 

pesquisa, conforme as modalidades de financiamento. A descrição de cada modalidade e 

respectivos itens financiáveis se encontram no Subanexo VIII deste Plano de Trabalho, 

conforme segue: 

VIII.1 - “Programa de Pesquisa em Políticas Públicas” (PPPP) - item 8; 

https://fapesp.br/1416
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VIII.2 - “Auxílio à Pesquisa Regular” (APR) – item 8;  

VIII.3 - “Auxílio à Pesquisa Projeto Temático” (Temático) – item 8; 

VIII.4 - Programa de Melhoria do Ensino Público (EP) – item 11. 

 

8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

Os procedimentos de acompanhamento da execução, da fiscalização do Convênio e de 

prestação de contas constam definidos nas cláusulas décima quarta, décima quinta e décima 

sexta do Termo de Convênio. Especificamente, os instrumentos para esse acompanhamento 

e avaliação constam definidos na cláusula décima quarta do Termo de Convênio, 

contemplando os relatórios que caberão aos projetos de pesquisa apoiados, a serem 

encaminhados à FAPESP, e os relatórios que caberão à FAPESP, na condição de conveniada, 

apresentar à SECRETARIA. 

Para além das previsões feitas nas cláusulas supramencionadas, e sem se confundir com elas, 

o presente Convênio entre a SECRETARIA e a FAPESP será submetido também ao 

acompanhamento e avaliação bipartite por intermédio da atuação do Comitê Gestor previsto 

no item 5.1. da cláusula quinta do Termo de Convênio. Espera-se que o referido Comitê 

promova estratégias de acompanhamento horizontais, transparentes e colaborativas entre as 

partes, fundamentais à execução ótima deste convênio que é inaugural em seu objeto e 

ambicioso em suas expectativas. Vale destacar particularmente, a esse respeito, as 

atribuições previstas para o Comitê nos itens 5.1.3 e 5.1.4 do Termo de Convênio, que rezam:  

5.1.3. Acompanhar e avaliar permanentemente os resultados qualitativos dos 

projetos apoiados, inclusive pela análise dos relatórios previstos na cláusula décima 

quarta deste Termo de Convênio, com vistas a apoiar a SECRETARIA no processo 

de apropriação de tais resultados como subsídios para a melhoria da política 

educacional. 

5.1.4. Promover a articulação entre pesquisadores e institutos de pesquisa e os 

agentes individuais e coletivos envolvidos na educação básica pública do Estado de 

São Paulo, atuantes no âmbito do PROEDUCA / FAPESP-SEDUC. 

 

 

_____________________________ 

Marco Antonio Zago 

Presidente da FAPESP 
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SUBANEXOS 
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SUBANEXO I – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS (MODELO) 

 

 

No.  

META
DESCRI ÇÃO DA META

UNI DADE DE 

MEDI DA

ESTI MATI VA 

DE 

EX ECUÇÃO 

GLOBAL

PERÍ ODO

ESTI MATI VA 

DE EXECUÇÃO 

POR 

PER Í ODO

EX ECUÇÃO 

EFETI V A NO 

PERÍ ODO

DI FERENÇA
%  

EXECUTADO

%  DA META 

EX ECUTADA 

NO 

PER Í ODO

1

 Realizar 3 (três) chamadas públicas, 

mediante edital, para propostas de 

pesquisa 

Chamada pública 

concluída, com a 

publicação dos 

projetos aprovados

3

Ano 1;

Ano 2;

Ano 3.

1

2
Selecionar e apoiar, a cada edital, 20 

projetos aptos de pesquisa no total

Projeto Selecionado 

e apoiado
60

Ano 1;

Ano 2;

Ano 3.

20

3

Ter 100% dos projetos selecionados no 1º 

edital concluídos no prazo da vigência e 

com relatórios científicos, relatórios de 

recomendações para a política educacional 

e prestações de contas aprovados

Projeto concluído, 

com relatórios e 

prestações de 

contas aprovados

100% Mês 88 100%

4

Ter 100% dos projetos selecionados no 2º 

edital concluídos no prazo da vigência e 

com relatórios científicos, relatórios de 

recomendações para a política educacional 

e prestações de contas aprovados

Projeto concluído, 

com relatórios e 

prestações de 

contas aprovados

100% Mês 98 100%

5

Ter 100% dos projetos selecionados no 3º 

edital concluídos no prazo da vigência e 

com relatórios científicos, relatórios de 

recomendações para a política educacional 

e prestações de contas aprovados

Projeto concluído, 

com relatórios e 

prestações de 

contas aprovados

100% Mês 108 100%

6

A partir do ano 3 de execução do 

Convênio*, realizar, a cada ano, um 

seminário de pesquisa com os projetos 

participantes do PPEDUC

Seminário 

Realizado
8 seminários

Anos 3 a 10 

de 

execução 

1 seminário

* obs.: O ano 3 de execução do convênio equivale ao segundo ano de execução dos projetos. Antes disso entendemos não haver subsídios suficientes para tais relatórios
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SUBANEXO II – PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODELO) 
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SUBANEXO III – RELATÓRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO DE METAS 

 

 

 

  

No.  

META
DESCRI ÇÃO DA META

UNI DADE DE 

MEDI DA

ESTI MATI VA 

DE 

EX ECUÇÃO 

GLOBAL

EX ECUÇÃO 

EFETI VA 

GLOBAL

DI FERENÇA
%  

EX ECUTADO

%  DA META 

EX ECUTADA 

1

 Realizar 3 (três) chamadas públicas, 

mediante edital, para propostas de 

pesquisa 

Chamada pública 

concluída, com a 

publicação dos 

projetos aprovados

3

2
Selecionar e apoiar, a cada edital, 20 

projetos aptos de pesquisa no total

Projeto Selecionado 

e apoiado
60

3

Ter 100% dos projetos selecionados no 1º 

edital concluídos no prazo da vigência e 

com relatórios científicos, relatórios de 

recomendações para a política educacional 

e prestações de contas aprovados

Projeto concluído, 

com relatórios e 

prestações de 

contas aprovados

100%

4

Ter 100% dos projetos selecionados no 2º 

edital concluídos no prazo da vigência e 

com relatórios científicos, relatórios de 

recomendações para a política educacional 

e prestações de contas aprovados

Projeto concluído, 

com relatórios e 

prestações de 

contas aprovados

100%

5

Ter 100% dos projetos selecionados no 3º 

edital concluídos no prazo da vigência e 

com relatórios científicos, relatórios de 

recomendações para a política educacional 

e prestações de contas aprovados

Projeto concluído, 

com relatórios e 

prestações de 

contas aprovados

100%

6

A partir do ano 3 de execução do 

Convênio*, realizar, a cada ano, um 

seminário de pesquisa com os projetos 

participantes do PPEDUC

Seminário 

Realizado
8 seminários

* obs.: O ano 3 de execução do convênio equivale ao segundo ano de execução dos projetos. Antes disso entendemos não haver subsídios suficientes para tais relatórios
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SUBANEXO IV – PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL (MODELO) 
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SUBANEXO V – MINUTA DO EDITAL  

Chamada FAPESP no âmbito do Programa de Pesquisa em Educação Básica – 

PROEDUCA / FAPESP-SEDUC 

 

Diretrizes para submissão de propostas na Chamada FAPESP no âmbito do 

Programa de Pesquisa em Educação Básica – PROEDUCA / FAPESP-SEDUC 

 

Orientações específicas para pesquisadores do Estado de São Paulo 

interessados em submeter propostas  

Modalidade de Apoio: Auxílio à Pesquisa – Regular 

Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático  

Auxílio à Pesquisa – Políticas Públicas 

Auxílio à Pesquisa – Ensino Público 

Elegibilidade: Seguindo as normas e orientações de cada 

modalidade de apoio, item 4.2 da chamada 

Submissão: As propostas devem ser submetidas 

exclusivamente à FAPESP pelo SAGE 

Data limite para submissão: XX/XX/XXXX 

Anúncio de resultados previsto 

para: 

XX/XX/XXXX 

Contatos:  

FAPESP: 

 

 

SECRETARIA:  

Patricia Tambourgi:  

chamada-proeduca@fapesp.br 

 

Maria Elisa A. Brandt  

proeduca@educacao.sp.gov.br  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO: O PROGRAMA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO BÁSICA – 

PROEDUCA - FAPESP / SEDUC. 

 

mailto:chamada-ppeduc@fapesp.br
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1.1. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e 

a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC) anunciam, em 

âmbito estadual, a criação do Programa de Pesquisa em Educação Básica 

(PROEDUCA), iniciativa conjunta para financiamento de pesquisas científicas 

com potencial para subsidiar políticas públicas em Educação.   

1.2. O PROEDUCA / FAPESP-SEDUC nasce, de um lado, da afirmação do 

papel central da educação como motor de desenvolvimento econômico e 

equidade social. De outro, do reconhecimento da importância do subsídio da 

pesquisa científica e tecnológica para o aprimoramento das práticas e 

políticas educacionais públicas, a partir da abordagem da Ciência da 

Implementação. 

 

 

2. OBJETIVOS DO PROEDUCA 

 

Essa parceria da SEDUC com a FAPESP tem por objetivo selecionar e apoiar 

projetos de pesquisa científica desenvolvidos por pesquisadores de 

Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa, públicas ou privadas, no 

estado de São Paulo, voltados para subsidiar o aprimoramento e o 

desenvolvimento de políticas públicas educacionais e de abordagens 

pedagógicas inovadoras que visem à melhoria do aprendizado e à 

diminuição das desigualdades educacionais.  

 

 

2.1. Espera-se que os projetos sejam voltados para o enfrentamento dos 

principais desafios da educação pública do Estado de São Paulo, e que sejam 

capazes de gerar evidências científicas com potencial para subsidiar, de 

forma direta, a gestão educacional pública, sempre visando a maior 

aprendizagem e equidade. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

3.1. O PROEDUCA / FAPESP-SEDUC prevê, inicialmente, a realização de 

três Chamadas de Propostas de Pesquisa, a serem realizadas entre 202X e 

2025, sendo apresentadas neste documento as especificações da Primeira 

Chamada. 

3.2. As Chamadas de Propostas de Pesquisa serão elaboradas pela FAPESP, 

com o auxílio da SEDUC, respeitando as diretrizes estabelecidas a seguir. 
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3.3. As Chamadas de Propostas de Pesquisa deverão convocar 

pesquisadores de instituições de ensino superior e de pesquisa, públicas ou 

privadas, no estado de São Paulo, para a apresentação de projetos nas 

linhas de pesquisa de interesse da FAPESP e da SEDUC. 

3.4. Cada Chamada de Propostas de Pesquisa conterá a lista de temas de 

interesse, acordados entre a FAPESP e a Secretaria da Educação. 

3.5. As Chamadas de Propostas de Pesquisa deverão deixar claros: 

a) Os temas que serão priorizados em cada chamada; 

b) O formato de apresentação das propostas; 

c) O processo de avaliação das propostas; e 

d) O cronograma para apresentação de propostas e das fases de avaliação, 

respeitando as especificações que constam neste documento. 

3.6. O PROEDUCA / FAPESP-SEDUC será executado por meio de quatro 

modalidades de apoio à pesquisa usualmente concedidas pela FAPESP, 

segundo seus regramentos específicos:  

3.6.1.Programa de Pesquisa em Políticas Públicas 

(https://fapesp.br/politicaspublicas);  

3.6.2.Auxílio à Pesquisa Regular (https://fapesp.br/apr); 

3.6.3.Auxílio à Pesquisa Projeto Temático (https://fapesp.br/tematico); 

3.6.4.Programa de Melhoria do Ensino Público 

(https://fapesp.br/ensinopublico). 

3.7. Para coordenar todas as ações decorrentes do PROEDUCA, fica criado 

o Comitê Gestor do programa, composto por três representantes de cada 

ente (FAPESP e SECRETARIA), com as seguintes atribuições: 

3.7.1.Elaborar os editais de cada processo de chamadas de propostas de 

pesquisas realizado; 

3.7.2.Executar os procedimentos conjuntos de seleção dos projetos de 

pesquisa a serem apoiados, previstos neste edital; 

3.7.3.Acompanhar e avaliar os resultados qualitativos dos projetos apoiados, 

com vistas a apoiar a SEDUC no processo de apropriação de tais 

resultados como subsídios para a melhoria da política educacional. 

3.7.4.Promover a articulação entre pesquisadores e institutos de pesquisa e 

os agentes individuais e coletivos envolvidos na educação básica pública 

do Estado de São Paulo, atuantes no âmbito do PROEDUCA. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DA PRIMEIRA CHAMADA DE PROPOSTAS DE 

PESQUISA PROEDUCA – FAPESP / SEDUC – EDIÇÃO 2021 

 

https://fapesp.br/tematico
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4.1. EIXOS ESTRATÉGICOS DE PESQUISA 

4.1.1 Esta Chamada foi concebida para apoiar a realização de projetos de pesquisa 

em seis grandes eixos estratégicos, que contemplam linhas prioritárias para o 

fortalecimento do sistema educacional no Estado de São Paulo. São eles: 

a) Processo de ensino e aprendizagem na educação básica pública; 

b) Formação e desenvolvimento profissional docente; 

c) Gestão da Aprendizagem e Avaliação; 

d) Gestão educacional: escolas e a rede de ensino estadual; 

e) Equidade, diversidade e redução das desigualdades na educação; 

f) Tecnologia, inovação e educação profissional no currículo da Educação 

Básica. 

Os projetos poderão abarcar mais de uma das linhas prioritárias mencionadas 

acima. Também poderão eleger um ou mais dos objetos de investigação sugeridos 

a seguir, ou outros objetos, desde que aderentes aos objetivos enunciados na 

sequência. 

Há, da parte da Secretaria da Educação, interesse em que sejam objeto de 

investigação projetos, programas e políticas da SEDUC em execução atualmente, 

afetos aos campos de pesquisa prioritários supramencionados. 

4.1.2 O detalhamento de cada eixo estratégico pode ser lido no Anexo I. Os 

exemplos de objetos de investigação listados junto a cada eixo são ilustrativos das 

possibilidades de investigação.  

 

 

4.2.   DURAÇÃO e RECURSOS  

 

Modalidade Valor máximo de 

financiamento 

Duração 

“Auxílio à Pesquisa 

Regular” (APR) 

R$ 300.000,00 Até 24 meses, com a possibilidade 

de prorrogação por até 6 meses 

adicionais  

“Programa de Pesquisa 

em Políticas Públicas” 

(PPPP) 

R$ 350.000,00 Até 24 meses, com a possibilidade 

de prorrogação por até 6 meses 

adicionais (*) 

“Auxílio à Pesquisa 

Projeto Temático” 

(Temático) 

Sem limite 

máximo 

Até 60 meses, com a possibilidade 

de prorrogação por até 12 meses 

adicionais (*) 
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“Programa de Melhoria 

do Ensino Público” 

(EP) 

Auxílio: sem limite 

máximo 

De 1 a 4 anos 

 

(*) Em condições excepcionais com justificativa aceita pela FAPESP. 

 

4.3. ITENS FINANCIÁVEIS DOS PROJETOS 

4.3.1 O orçamento do projeto de pesquisa apresentado à FAPESP deverá ser 

detalhado e cada item justificado especificamente em termos dos objetivos do 

projeto proposto. Recomenda-se a leitura do Manual de Instruções para Uso dos 

Recursos e Prestação de Contas, disponível em www.fapesp.br/5835. 

4.3.2 Os itens financiáveis estão descritos nas normas das modalidades de 

financiamento contempladas neste edital. Para mais informações, consultar:  

a) PPPP (https://fapesp.br/politicaspublicas - item 8) 

b) APR (https://fapesp.br/apr - item 8) 

c) Temático (https://fapesp.br/tematico - item 8) 

d) EP (https://fapesp.br/ensinopublico - item 11)  

 

4.4. SUBMISSÃO 

4.4.1.As propostas devem ser submetidas somente para a FAPESP até XX de 

junho de 2021 pelo(a) Pesquisador(a) Responsável da proposta no 

Estado de São Paulo, por meio do sistema SAGE (www.fapesp.br/sage/). 

 

4.4.2.Nenhuma proposta será aceita após a data limite para submissão, nem 

serão aceitos adendos ou comentários adicionais, a menos que sejam 

explícita e formalmente requisitados pela FAPESP ou pela SEDUC. 

 

4.4.3.O caminho específico para esta Chamada é: 

A definir.  

Exemplo: Nova Proposta Inicial > + Outras Linhas de Fomento > + Acordos de 

Cooperação > + SEDUC - Projeto de Pesquisa > Chamada de Propostas (2021) 

4.4.4.Nenhum documento deve ser enviado à SEDUC.  

 

4.4.5.Não serão aceitas propostas submetidas por outros meios. 

 

http://www.fapesp.br/5835
https://fapesp.br/politicaspublicas
https://fapesp.br/apr
https://fapesp.br/tematico
https://fapesp.br/ensinopublico
https://fapesp.br/sage/
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4.5. CRONOGRAMA 

(INCLUIR CONFORME DELIBERAÇÃO FINAL) 

 

4.6. CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS 

Cada proposta deve ser composta pelo Projeto de Pesquisa e pelo conjunto de 

documentos e formulários exigidos no sistema SAGe para a modalidade de apoio 

selecionada. 

 

4.7. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

4.7.1. Critérios 

Além dos critérios de avaliação de cada modalidade de pesquisa, a avaliação da 

FAPESP e da SEDUC na análise das propostas da Chamada PROEDUCA valorizará: 

a. Qualidade científica e inovação da Proposta de Pesquisa; 

b. Viabilidade da Proposta de Pesquisa; 

c. Um componente de inovação derivado da pesquisa será altamente valorizado; 

d. Competência e experiência dos(as) pesquisadores(as); 

e. Competência e experiência das equipes; 

f. Potencial de aplicabilidade e escalabilidade do conhecimento científico gerado 

pelo projeto; 

g. Estabelecimento de parcerias entre institutos / instituições de pesquisa; 

h. Relevância Social 

 

A relevância social será analisada pelo Comitê Gestor de acordo com as prioridades 

de pesquisa em Educação, e considerando-se aquelas que melhor atendam aos 

seguintes critérios: 

i. impacto positivo no sistema de educação básica do Estado de São 

Paulo; 

ii. consonância com a situação da educação básica relacionada ao 

fenômeno a ser pesquisado; 

iii. lacunas de conhecimento sobre o tema no estado; 

iv. consonância com a política nacional e estadual de educação; 

v. consonância com as prioridades de pesquisa em educação; 
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vi. coerência com as demandas específicas da SEDUC-SP. 

 

4.7.2. As propostas que não atenderem aos termos desta 

Chamada não se qualificarão para análise. 

 

4.7.3. Etapas 

Etapa I – Análise pela Área Técnica da FAPESP e pelo Comitê Gestor do PROEDUCA 

- Enquadramento 

a. Esta etapa será realizada pela área técnica da FAPESP e por representantes 

do Comitê Gestor do PROEDUCA, cujas atribuições estão descritas no item 

3.7 deste Edital;  

b. Consiste na análise quanto à adequação da proposta à presente Chamada 

(enquadramento) e na pré-análise das propostas apresentadas; 

c. Será verificado o atendimento aos itens financiáveis, critérios de 

elegibilidade, temas e problemas.  

 

Etapa II – Análise por Assessores ad hoc 

a. Esta etapa consistirá na análise da demanda qualificada, quanto ao mérito 

técnico-científico e relevância social das propostas, a ser realizada por 

Assessores ad hoc; 

b. As solicitações encaminhadas à FAPESP obedecem à sistemática da análise 

pelos pares. Detalhes deste processo podem ser obtidos através do link 

https://fapesp.br/1478.  

 

Etapa III – Análise pela Coordenação de Área e pela Coordenação Adjunta 

a. As propostas serão analisadas e classificadas nesta etapa considerando as 

análises das etapas I, e II desta chamada pelos membros das Coordenações 

de Área e Coordenação Adjunta da FAPESP; 

b. Após a análise de mérito técnico-científico e relevância social de cada 

proposta e da adequação de seu orçamento, a Coordenação Adjunta poderá 

recomendar: 

i. a aprovação da proposta, com ou sem cortes orçamentários; ou 

ii. a não aprovação da proposta. 

 

Etapa IV – Análise e aprovação final pelo Comitê Gestor do PROEDUCA 

a. O Comitê Gestor do PROEDUCA será a instância final de deliberação sobre os 

projetos aprovados, observados os limites orçamentários desta Chamada; 

https://fapesp.br/1478
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b. O objetivo precípuo da reunião do Comitê Gestor é a análise de relevância 

social (conforme item 4.7.1.h acima), a homologação do resultado final e a 

análise orçamentária dos projetos; 

c. Os resultados serão publicados nas páginas da FAPESP (www.fapesp.br) e 

da SEDUC (https://www.educacao.sp.gov.br/); 

d. Nenhum recurso contra qualquer decisão de mérito do Comitê Gestor será 

aceito. 

 

5. RELATÓRIOS  

Além dos relatórios científicos e das prestações de contas previstos nas normas 

respectivas de cada modalidade de financiamento, os projetos apoiados precisarão 

entregar, nos mesmos prazos previstos para os relatórios científicos anuais e finais, 

um Relatório de recomendações para a política educacional, voltado à 

apreciação de gestores(as) da Secretaria de Educação, que contenha: 

1) Síntese dos principais achados da pesquisa até o momento; 

2) Análise dos principais achados da pesquisa sob a perspectiva de suas 

implicações para a política educacional pública e seus desafios; 

3) Recomendações para o aprimoramento das políticas educacionais executadas 

pela SEDUC afetas ao tema objeto da pesquisa, que contemplem propostas de 

medidas para a correção e/ou criação de novos programas, projetos ou atividades, 

considerando aspectos de viabilidade (custo e chance de replicabilidade). 

 

CONTATOS: 

 

Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo – 

FAPESP 

Patrícia Tambourgi 

chamada-proeduca@fapesp.br 

Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo - SEDUC 

Maria Elisa A. Brandt 

proeduca@educacao.sp.gov.br  

 

 

  

http://www.fapesp.br/
https://www.educacao.sp.gov.br/
mailto:chamada-ppeduc@fapesp.br
mailto:proeduca@educacao.sp.gov.br
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ANEXO I – DETALHAMENTO DOS EIXOS ESTRATÉGICOS DE PESQUISA 

(CONFORME ITEM 4.1) 

TEMA A: O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA PÚBLICA 

O desempenho acadêmico dos estudantes paulistas na Educação Básica ainda está 

muito aquém do desejável, mesmo levando em consideração a melhoria constante 

do IDEB na última década.  

A implementação do currículo de São Paulo – o Currículo em Ação 

(https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/), fundado da nova Base 

Nacional Comum Curricular – iniciou-se em 2019, pelo Ensino Fundamental, 

alcançando o Ensino Médio em 2020, em um contexto de pandemia. A “tradução” 

das orientações curriculares em práticas de sala de aula adequadas a diversos 

contextos, que aprimorem a aprendizagem com equidade, e que contribuam para 

o desenvolvimento efetivo das competências previstas no currículo é necessária e 

exige a contribuição da pesquisa científica de ponta para que possam ser eficazes 

para todos os(as) alunos(as), levando em consideração a diversidade de 

estudantes, de professores e de contextos das escolas públicas de educação 

básica. 

Espera-se que os projetos de pesquisa produzam evidências que possam apoiar o 

desenvolvimento de pedagogias que contribuam para a transformação das práticas 

e para o desenvolvimento de políticas educacionais em larga escala voltadas à 

melhoria da aprendizagem de todos os alunos. 

Exemplos de objetos de investigação: processos de aprendizagem, com 

especial atenção para a alfabetização,  letramento matemático e científico; formas 

de se ensinar cada uma das habilidades curriculares; materiais didáticos impressos 

e digitais ofertados aos estudantes (livros didáticos, cadernos “Currículo em Ação”, 

aulas do Centro de Mídias de São Paulo, materiais de laboratório etc.); aspectos 

relacionados à atuação docente no processo de ensino e de aprendizagem; 

mediação tecnológica, ensino híbrido e usos de tecnologias para favorecer a 

aprendizagem. 

 

TEMA B: FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE  

A pesquisa acadêmica tem apontado que um dos principais fatores para uma 

aprendizagem bem-sucedida é a qualidade da atuação docente. No contexto 

brasileiro, processos de formação continuada realizados pelos sistemas de ensino 

podem ser e têm sido comumente usados para atualizar a formação inicial. O 

campo de pesquisa sobre a formação docente pode oferecer evidências para a 

formulação de políticas de formação mais inovadoras, plurais e eficientes.  
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De maneira articulada à formação, a busca por qualidade na atuação docente exige 

também um outro conjunto de medidas, voltadas à gestão de pessoas e ao 

desenvolvimento profissional do Quadro do Magistério em seus diversos cargos e 

funções. Há um amplo campo de pesquisa afeto à gestão de pessoas (seleção, 

desenvolvimento de capacidades, avaliação de desempenho), à gestão por 

resultados na educação, lógicas de incentivo e reconhecimento, cujas evidências 

podem contribuir para a concepção de políticas com foco em protagonismo docente 

e estímulo à carreira. 

Exemplos de objetos de investigação: processos de formação docente; 

interface entre formação inicial, atuação profissional e formação continuada de 

professores; gestão de pessoas e desenvolvimento profissional dos quadros do 

magistério (seleção, estágios probatórios nos concursos de ingresso, avaliação de 

desempenho, regras de incentivo e reconhecimento, etc.). 

 

TEMA C: GESTÃO DA APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO 

Uma das principais barreiras à boa gestão da aprendizagem pela escola é a 

dificuldade de entendimento sobre os diferentes objetivos de cada tipo de avaliação 

e sobre seus usos. Estudos sobre avaliação estão em grande parte ausentes da 

formação inicial de professores. Ademais, resultados de avaliações têm sido usados 

na gestão da aprendizagem na escola e na rede de ensino, em processos 

associados de planejamento, acompanhamento e avaliação. O campo de estudos 

sobre avaliação da aprendizagem pode oferecer subsídios para o aprimoramento 

de políticas voltadas para apoiar professores e gestores na elaboração e no uso 

das avaliações para a formulação de intervenções pedagógicas e outras medidas 

voltadas para a melhoria da aprendizagem de todos os alunos.  

Além disso, estudos vêm mostrando que uma boa gestão da sala de aula (aspectos 

relacionados a clima escolar, disciplina, uso do tempo, entre outros) é fundamental 

para uma aprendizagem bem-sucedida.  Esse campo de estudos pode oferecer 

subsídios para apoiar propostas de organização do trabalho na escola, que levem 

a um melhor aprendizado e à diminuição das desigualdades. 

Esses resultados de pesquisa podem, ainda, oferecer subsídios para a formação 

dos profissionais da educação.  

Exemplos de objetos de investigação: gestão da aprendizagem; gestão da sala 

de aula; avaliações internas e externas (diagnósticas, somativas, 

processuais/formativas), o uso de seus resultados e seus efeitos. 

 

TEMA D: GESTÃO EDUCACIONAL – ESCOLAS E REDES DE ENSINO  
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Vários sistemas públicos de ensino enfrentam desafios comuns para apoiar a 

gestão de cada escola numa perspectiva sistêmica, que permita coordenação de 

esforços, eficiência no uso de recursos e redução de desigualdades.  

O campo de estudos da gestão educacional pode oferecer subsídios para se avançar 

na compreensão sobre o trabalho que desenvolvem as equipes escolares, as 

equipes pedagógicas dos órgãos regionais (Diretorias de Ensino, no caso do Estado 

de São Paulo) e o órgão central, os papéis de diferentes atores no sistema e a 

coordenação de sua atuação, com vistas a subsidiar políticas voltadas ao 

aprimoramento do planejamento e da gestão.  

Ademais, resultados de pesquisas no campo de sistemas de informação, 

governança e gestão podem oferecer subsídios para a concepção de estratégias 

organizacionais e de sistemas gerenciais que articulem a tomada de decisão nos 

três níveis (escola, Diretoria de Ensino e Administração Central), cruciais para o 

aumento de eficiência do sistema educacional. 

 

Exemplos de objetos de investigação: gestão escolar / gestão educacional; 

processos de acompanhamento pedagógico da rede escolar; sistemas 

informacionais para supervisão e gestão do sistema de ensino. 

 

TEMA E: EQUIDADE, DIVERSIDADE E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA 

EDUCAÇÃO 

Na rede estadual de São Paulo, existe uma profunda desigualdade de desempenho 

entre entre escolas e entre grupos de estudantes em função de sua condição 

socioeconômica, do pertencimento étnico-racial e do sexo, e segundo diversos 

tipos de deficiência.  

Além disso, estudos sobre clima escolar apontam para componentes de racismo e 

sexismo e outras formas de preconceito e discriminação nos conflitos na escola 

que também contribuem para esses resultados. Inclui-se no mesmo contexto a 

inserção educacional desigual de imigrantes, quilombolas, indígenas, da população 

prisional e de jovens em atendimento socioeducativo.  

Outro aspecto dessa questão diz respeito à frágil implementação das Leis 

10.639/2003 e 11.645/2008, que alteram a LDB para incluir obrigatoriamente nos 

currículos a temática "História e Cultura Afro-Brasileira e dos povos indígenas''. 

Até o momento houve baixo impacto dessa legislação nos conteúdos e práticas 

escolares. 

Resultados de pesquisas nesses campos de estudo podem gerar e consolidar 

evidências para apoiar políticas para uma educação antirracista, medidas voltadas 
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para enfrentar as diversas formas de discriminação, para orientar o tratamento de 

temas como diversidade e direitos humanos na escola, para apoiar a produção de 

conteúdos e estratégias pedagógicas de articulação dos conteúdos da BNCC com 

as temáticas da diversidade étnico-racial e de gênero, de forma a garantir 

igualdade de oportunidades a todos os estudantes. 

Exemplos de objetos de investigação: fatores que influenciam as 

desigualdades educacionais entre grupos de estudantes e entre escolas; 

metodologias e práticas pedagógicas antirracistas e antidiscriminatórias em todos 

os níveis da educação básica e em todas as modalidades de ensino, incluindo:  

Educação Especial, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola; 

Educação de Jovens e Adultos e EJA nos sistemas socioeducativo e prisional; 

materiais didáticos, paradidáticos e de apoio ao currículo; formação docente; 

práticas pedagógicas, materiais didáticos e formação docente. 

 

TEMA F: TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO 

CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

Estudos indicam a importância da proficiência em tecnologia e da capacidade de 

inovar para uma inserção satisfatória no mundo do trabalho contemporâneo. É 

preciso aprofundar o tratamento progressivo de tais competências no currículo da 

educação básica, desde o ensino fundamental.  

No que tange ao uso de recursos tecnológicos na educação e novas abordagens de 

ensino como o movimento maker, STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes 

e Matemática, em português), há que articular a formação de estudantes e a de 

professores nesses campos, além de estudar e avaliar as ações que já vêm sendo 

realizadas na rede. 

É preciso considerar, também, as distintas implicações desta formação segundo 

projetos de vida e itinerários formativos diferenciados de estudantes de ensino 

médio. A formação técnica e profissional no ensino médio exige abordagens 

inovadoras, integradas com as necessidades do setor produtivo e capazes de 

prover chances reais de uma melhor inserção profissional.  

Exemplos de objetos de investigação: conteúdos, abordagens e práticas 

pedagógicas para o desenvolvimento das competências referidas a tecnologia e 

inovação no ensino fundamental e no ensino médio; conteúdos, abordagens e 

práticas pedagógicas para o tratamento curricular da relação com o mundo do 

trabalho nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio; impacto da 

adoção da tecnologia, educação maker, letramento digital na educação (resultados 

de aprendizagem, redução de desigualdades, entre outros). 
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SUBANEXO VI – MANUAIS DE RELATÓRIOS CIENTÍFICOS FAPESP 
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SUBANEXO VII – MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FAPESP 
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