
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE GESTÃO
CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO - MEC E A ASSOCIAÇÃO
DE COMUNICAÇÃO EDUCATIVA
ROQUETTE PINTO - ACERP.

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, na qualidade de
contratante, neste ato representado por seu titular, o Ministro de Estado da Educação, ROSSIELI
SOARES DA SILVA, portador da cédula de identidade n- 506I9I5699-SSP/RS, inscrito no
CPF/MF sob o n2 659.1 II.130-15, nomeado pelo Decreto Presidencial de 09 de abril de 2018,
publicado no Diário da União n- 68, Seção 2, de 10 de abril de 2018, doravante denominado
simplesmente de ORGÃO SUPERVISOR, e a ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO
EDUCATIVA ROQUETTE PINTO - ACERP, associação civil, qualificada como Organização
Social pelo Decreto n^ 2.442, de 23 de dezembro de 1997, com sede na Rua Marquês de Olinda n-
12, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o n- 02.196.013/0001-03, doravante
denominada ACERP, neste ato representada por seu Diretor-Geral Adjunto, LUIZ GERALDO
DOLINO NASCIMENTO, portador da cédula de identidade n^ 02996419 DIC/RJ, inscrito no
CPF sob o n- 050.088.407-20, brasileiro, casado, artista plástico, e por sua Diretora de
Administração ISABELLA MARIA DE MELO GONÇALVES DE LIMA, brasileira, casada,

psicóloga, portadora da carteira de identidade n- 3.204.453 DSD/PE, inscrita no CPF/MF sob o n-
688.385.144-53, ambos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos termos da

Lei n- 9.637, de 15 de maio de 1998, e doravante denominados PARTES, RESOLVEM, com

fundamento na Lei n- 9.637, de 15 de maio de 1998 e no Decreto n^ 8.385, de 30 de dezembro de

2014, firmar o presente TERMO ADITIVO ao Contrato de Gestão celebrado em 24 de junho de
2015, conforme as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE

O presente Termo Aditivo tem por objeto assegurar a continuidade do fomento das
atividades e projetos previstos no Contrato de Gestão firmado, mediante o repasse d^recursos
financeiros para a ACERP e ajustar o Programa de Trabalho e demais providências dpt^lhadas a
seguir, considerando a execução das seguintes ações:
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•  Cobertura e acompanhamento das discussões sobre a Base Nacional Comum
Curricular - BNCC em âmbito nacional; e

•  Executar a implementação e garantir o funcionamento do Centro Nacional de
Mídias da Educação - CNME.

SUBCLÁUSULA ÚNICA

Integra o presente TERMO ADITIVO, independente de transcrição, o Programa de
Trabalho atualizado para o exercício de 2018, estruturado em anexos:

• Anexo I - Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho para 2018;

• Anexo I-A - Notas Explicativas sobre os Indicadores e Metas;

• Anexo II - Plano de Ação em que consta o detalhamento estimado dos custos de

suas ações; e

• Anexo III - Cronograma de Desembolso Financeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, o MEC repassará à

ACERP recursos financeiros, no exercício de 2018, no montante de R$ 25.480.000,00 (vinte e

cinco milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), à conta do Programa de Trabalho

12.571.2109.212H.0001 - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas Organizações Sociais, Plano

Orçamentário OOOB - Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto, conforme Notas de

Empenho n- 2018NE000227 e n^ 2018NE000228, emitidas em 30 de agosto de 2018.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

Os recursos financeiros ora pactuados serão destinados a atividades, projetos e gestão da

ACERP.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

O presente instrumento será publicado pelo ÓRGÃO SUPERVISOR, em extrato,
legal, no Diário Oficial da União, e, em sua íntegra, no sítio que mantém na intemet.

prazo



CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as demais dáusulas e condições estabelecidas no Contrato de Gestão
que ora se adita, compatíveis^não alteras pelo presente instrumento. E por estarem assim, justas
e acordadas, fínn^ as pauea o pre^nte TERMO ADITIVO em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para os nlesmos fin/s dp direitp/na presença das testemunhas abaixo.

Brasília - DF,^S de de 2018.

ROSSIEM SOARI

Ministro Ide Eáadc
SILVA

ducaída ao

LUIZ feEkÂLDÒ']b P
NASCIMENTO

IN«

Hrgtoi^Geral Adjunto da ACERP

ISABELLA MARIA DE MELO

GONÇALVES
DE LIMA

Diretora de Administração da ACERP

Testemunhas:

Nome:

CPF:

RG:

Nome:

CPF:

RG:



SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MEC x ACERP

ANEXO I - QUADRO DE INDICADORES E METAS 2018

MP ID GE Indicador Peso Unid.
Meta

Anual

Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos dEsovitacue Culturais

1
1, He

VI

Produção e coprodução de conteúdo audiovisual inédito jornalístico

ou roteirizado para exibição em múltiplas plataformas da TV Escola,
sendo TV, Internet, aplicativos, games, simuladores etc.

3 Minutos 8.548

2 Ml

Produção e coprodução de interprogramas e chamadas para
comunicação e mobilização de conteúdo audiovisual para múltiplas

plataformas da TV Escola.

2 Unidade 1.345

3 i, VI

Aquisição e licenciamento de conteúdo educativo e cultural,

audiovisual para múltiplas plataformas da TV Escola (TV, Internet,
aplicativos, games, etc.)

1 Minutos 5.650

4 1
Análise técnica, incorporação e/ou desincorporação de materiais

audiovisuais.
2 Material 150

5 1 Duplicação de materiais audiovisuais. 2 Material 10

6 1 Catalogação de obras e materiais audiovisuais. 2 Obra 500

7 1
Catalogação, descrição, indexação, digitalização e conservação de
documentos não-fílmicos.

2
Item

documental
2.000

iD oãçiubirtsde Conteúdos dEsovitacue Culturais

8 1, 11 Transmissão e exibição do sinal da TV Escola por satélite. 3 % 99%

9 Ml Disponibilidade do acesso aos vídeos (VoD) no Portal da TV Escola. 3 % 95%

10
Mie

III

Curadoria e produção de mostras e eventos culturais para os

espaços e salas de exibição da Cinemateca
2 Mostra 15

11
1, He

111
Atendimento de solicitantes. 2 Solicitação 200

12 Todos
Distribuir o sinal do Centro Nacional de Mídias da Educação-

CNME em salas de aulas de Escolas Públicas
2 Unidade 150

Inteli aicnêgEstratégica, Pesquisa, Formação e Comunicação

13 IV Monitoramento de indicadores de penetração. 1 Unidade 1

14 111

Concepção e desenvolvimento de novos projetos tecnológicos e

inovadores ou projetos de produção de conteúdo para enriquecer a

produção ou ampliar a distribuição de conteúdo em múltiplas
plataformas ou de acesso aos acervos culturais.

1 Unidade 17

15 111

Concepção, desenvolvimento e realização ou participação em

projetos para comunicação, formação, mobilização, publicação e
divulgação de conteúdos.

1 Unidade 5

16 V Treinamento, aperfeiçoamento e cursos de capacitação. 1 Curso 54

Gestão de Ativos

17 1
Redução do volume de mídias analógicas não digitalizadas da TV
Escola.

2 % 18

18 1
Identificação do acervo digital de conteúdo bruto da TV Escola

através da Gestão (avaliação, catalogação e decupagem).
2 % 5

19 Limite de gastos com pessoal da área meio. 1 % 30

20
Estudo de viabilidade para geração de receitas adicionais e redução

de custos para a cinemateca brasileira
0 Estudo 1

Anexo I - Quadro de indic '■.■i 1 ' doOLO 004289/2015-26/pg. 1



SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MEC e ACERP

Anexo l-A

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE OS INDICADORES E METAS 2018

Metodologia

A formulação de indicadores e metas de desempenho institucional para a ACERP, no âmbito

deste Contrato de Gestão, define os processos e as ações neles envolvidas.

A metodologia adotada define Macroprocessos alinhados com os objetivos estratégicos da

organização, e, dentro destes, metas específicas com suas quantificações e Indicação de unidade de

mensuração.

Assim, estão propostos quatro Macroprocessos a serem desenvolvidos pela ACERP, cada qual

com as seguintes subdivisões de atividades, detalhadas neste Anexo ll-A.

Indicadores

Indicador 1

Produção e coprodução de conteúdo audiovisual inédito jornalístico ou

roteirizado para exibição em múltiplas plataformas da TV Escola, sendo TV,

Internet, aplicativos, games, simuladores, etc.

Macroprocesso:
Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos Educativos e

Culturais

Objetivo do indicador:
Enriquecer a grade da TV Escola com conteúdo inédito para tornar o canal

mais atrativo

Descrição do Indicador: Minutos de exibição de conteúdo inédito

Pré-requisitos: Exibição na grade de produção ou coprodução da TV Escola, no período

Critério de

Acompanhamento:

Conteúdo educativo e cultural audiovisual inédito jornalístico (entrevistas,

debates, taikshows, eventos) ou roteirizados, exibidos pela primeira vez

Unidade de Medida: Minutos

Fórmula de Cálculo: ^ (Minutos de conteúdos audiovisuais inéditos jornalísticos exibidos)

Meta Anual: Exibir 8.548 minutos de conteúdo inédito em 2018

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal



Indicador 2

Produção e coprodução de interprogramas e chamadas para comunicação e
mobilização de conteúdo audiovisual para múltiplas plataformas da TV

Escola.

Macroprocesso:
Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos Educativos e

Culturais

Objetivo do Indicador: Dar variedade e dinamismo à programação da TV Escola

Descrição do Indicador:
Quantidade de interprogramas e chamadas produzidos, coproduzidos e

exibidos na TV Escola

Pré-requisitos: Exibição na grade da TV Escola, no período

Critério de

Acompanhamento:

Interprogramas e chamadas serão considerados por unidade produzida e

exibida

Unidade de Medida: Unidade

Fórmula de Cálculo: (Interprogramas e chamadas produzidos e exibidos)

Meta Anual: Produzir 1.345 interprogramas e chamadas em 2018

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

indicador 3
Aquisição e licenciamento de conteúdo educativo e cultural, audiovisual

para múltiplas plataformas (TV, Internet, aplicativos, games e simuladores.)

Macroprocesso:
Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos Educativos e
Culturais

Objetivo do Indicador:
Enriquecer a grade com conteúdo inédito para tornar a TV Escola mais

atrativa

Descrição do Indicador: Minutos de exibição de novo conteúdo adquirido com ou sem ônus

Pré-requisitos: Exibição de licenciamentos na grade, no período

Critério de

Acompanhamento:

Aquisição e licenciamento de conteúdo educativo e cultural, audiovisual para

múltiplas plataformas

Unidade de Medida: Minutos

Fórmula de Cálculo: 2 (Minutos de conteúdo audiovisual inédito adquirido e exibido)

Meta Anual: 5.650

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

Anexo !-A - Notas Explicativas Sobre indicadores e Metas (1295425) SES 23000,004289/2015-26 / pg. 3



Indicador 4
Análise técnica, incorporação e/ou desincorporação de materiais

audiovisuais

Macroprocesso:
Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos Educativos e

Culturais

Objetivo do Indicador:
Analisar, incorporar e/ou desincorporar materiais audiovisuais, incluindo

película, vídeo analógico e digital em diferentes suportes.

Descrição do Indicador:
Quantidade de materiais audiovisuais analisados, incorporados ou

desincorporados

Pré-requisitos: Disponibilidade e acesso aos materiais

Critério de

Acompanhamento:

Relatórios com informações que demonstrem a evolução das análises e
incorporações ou desincorporações

Unidade de Medida: Unidade

Fórmula de Cálculo: 2 (Quantidade de materiais analisados, incorporados ou desincorporados)

Meta Anual: 150 materiais audiovisuais em 2018

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

indicador 5 Duplicação de materiais audiovisuais

Macroprocesso:
Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos Educativos e

Culturais

Objetivo do Indicador:
Realizar a duplicação fotoquímica ou digital de materiais audiovisuais em

película de 35 e 16 mm.

Descrição do Indicador: Quantidade de materiais audiovisuais duplicados

Pré-requisitos: Máquinas e estoques de materiais para duplicação

Critério de

Acompanhamento:

Relatórios com informações que demonstram a quantidade de materiais
Duplicados

Unidade de Medida: Unidade

Fórmula de Cálculo: Quantidade de materiais analisados, incorporados ou desincorporados

Meta Anual: 10 materiais audiovisuais em 2018

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

SEi 23000.004239/2015-26 / pg. 4



Indicador 6 Catalogação de obras e materiais audiovisuais

Macroprocesso:
Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos Educativos e
Culturais

Objetivo do indicador; Realizar a catalogação e descrição de materiais audiovisuais

Descrição do Indicador: Quantidade de materiais audiovisuais catalogados

Pré-requisitos: Disponibilidade e acesso aos materiais

Critério de

Acompanhamento:

Relatórios com informações que demonstram a quantidade de materiais

catalogados

Unidade de Medida: Unidade

Fórmula de Cálculo: Quantidade de materiais analisados, incorporados ou desincorporados

Meta Anual: 500 materiais audiovisuais em 2018

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

Indicador 7
Catalogação, descrição, indexação, digitalização e conservação de

documentos não-fílmicos

Macroprocesso:
Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos Educativos e
Culturais

Objetivo do Indicador:
Realizar a catalogação, descrição, indexação, digitalização e conservação de

documentos não-fílmicos

Descrição do Indicador: Quantidade de documentos catalogados, descritos, indexados, digitalizados

Pré-requisitos: Disponibilidade e acesso aos materiais

Critério de

Acompanhamento:

Relatórios com informações que demonstram a quantidade de matérias

processados

Unidade de Medida: Item documental

Fórmula de Cálculo: ^ (Quantidade de materiais catalogados, descritos, indexados e digitalizados)

Meta Anual: 2.000 itens em 2018

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

Anexo l-A - Noias Explicativas Sobre Indicadores e Metas (1295425) SEi 23000.004289/2015-26 / pg. 5



Indicador 8 Transmissão e exibição do sinal da TV Escola por satélite

Macroprocesso: Distribuição de Conteúdos Educativos e Culturais

Objetivo do indicador:
Comprovar a capacidade para transmissão e exibição do sinal da TV Escola

por satélite

Descrição do Indicador:

Percentual de 99% de disponibilidade de horas de transmissão, admitindo

1% para interrupções para manutenções programadas ou interrupções

técnicas

Pré-requisitos: Transmissão do sinal digital por 24 horas/dia, 365 dias / ano

Critério de

Acompanhamento:
Exibição via satélite, modulação digital, para todo o território nacional.

Unidade de Medida: Horas

Fórmula de Cálculo:
Horas de transmissão e exibição do sinal da TV Escola por satélite/ Horas
corridas totais no período

Meta Anual: Atingir 99% de disponibilidade de transmissão em 2018.

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

indicador 9 Disponibilidade de acesso aos vídeos (VoD) no Portai da TV Escola.

Macroprocesso: Distribuição de Conteúdos Educativos e Culturais

Objetivo do Indicador:
Demonstrar a capacidade de acesso a todos os vídeos (VoD) no Portal da TV

Escola através da Internet

Descrição do Indicador:

Percentual de 95% de horas de disponibilidade do serviço aos vídeos (VoD)

no Portal da TV Escola, admitindo 5% de interrupções para manutenções
programadas ou interrupções técnicas

Pré-requisitos:
Permitir acesso nas diversas plataformas (desktops, notebooks, tablets,

smartphones e TVs conectadas), através de demanda (VoD)

Critério de

Acompanhamento:
Disponibilidade do serviço 24 horas/dia, 365 dias

Unidade de Medida: Horas

Fórmula de Cálculo:
Horas de disponibilidade de acesso aos vídeos (VoD) no Portal da TV Escola/
Horas corridas totais no período

Meta Anual: Atingir média de 95% de disponibilidade em 2018

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

<^F\ '9; M'S.-9Ç / pq



Indicador 10
Curadoria e produção de mostras e eventos cuiturais para os espaços e

salas de exibição da Cinemateca

Macroprocesso: Distribuição de Conteúdos Educativos e Culturais

Objetivo do Indicador:
Organizar e produzir eventos (mostras de cinema, seminários, debates e
ações educativas e culturais) na Cinemateca Brasileira

Descrição do Indicador: Quantidade de eventos produzidos e realizados

Pré-requisitos: Salas de Cinema operacionais

Critério de

Acompanhamento:

Relatórios com informações que demonstram a quantidade de eventos
realizados

Unidade de Medida: Mostra / Evento

Fórmula de Cálculo: J (Quantidade de mostras/eventos realizados)

Meta Anual: 15 mostras/eventos em 2018

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

Indicador 11 Atendimento de solicitantes

Macroprocesso: Distribuição de Conteúdos Educativos e Culturais

Objetivo do Indicador:
Realizar o atendimento a pessoas ou projetos que buscam informações
relacionadas ao acervo audiovisual mantido na Cinemateca Brasileira.

Descrição do Indicador: Quantidade de solicitações processadas

Pré-requisitos: Disponibilidade e acesso aos materiais

Critério de

Acompanhamento:

Relatórios com informações que demonstram a quantidade de solicitações
de atendimento

Unidade de Medida: Unidade

Fórmula de Cálculo: 5; (Quantidade de solicitações de processadas)

Meta Anual: 200 solicitações de atendimentos processadas em 2018

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

Anexo !-A - Notas Explicativas Soi>fe Indic-- o Metas (;2954.;'5;



Indicador 12
Distribuir o sinal do Centro Nacional de Mídias da Educação- CNME em

salas de aulas de Escolas Públicas

Macroprocesso: Distribuição de Conteúdos Educativos e Culturais

Objetivo do Indicador:

Estimular a construção de currículos flexíveis, que permitam itinerários

formativos diversificados aos alunos propiciando a utilização de conteúdos

relevantes e de qualidade para apoiar professores da educação básica
regular ou em escolas de tempo integral.

Descrição do indicador:

Implantação de um Centro Nacional de Mídias da Educação para efetuar
distribuição de conteúdos, de forma interativa diretamente para até 150

salas de aulas de escolas públicas em 2018

Pré-requisitos: Implementação de sinal interativo em salas de aulas

Critério de

Acompanhamento:

Relatórios com informações que demonstrem o atendimento de até 150
salas de aula em 2018, pelo CNME.

Unidade de Medida: Unidade

Fórmula de Cálculo: N/A

Meta Anual: Atingir 150 saias de auias em 2018.

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

indicador 13 Monitoramento de indicadores de penetração.

Macroprocesso: Inteligência Estratégica, Pesquisa, Formação e Comunicação

Objetivo do Indicador:
Demonstrar a penetração e monitorar a evolução nas diversas formas de
acesso a conteúdo audiovisual

Descrição do Indicador: Quantidade de plataformas monitoradas em painéis de penetração

Pré-requisitos: Em suas múltiplas plataformas

Critério de

Acompanhamento:

Quantidade de relatórios com informações que demonstram a abrangência e
capilaridade

Unidade de Medida: Unidade

Fórmula de Cálculo: 1 (Relatórios de indicadores de penetração)

Meta Anual: Monitorar 1 piataforma.

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

SE! 23000 004289/2016-26 / oa. 8



Indicador 14

Concepção e desenvolvimento de novos projetos tecnológicos e inovadores
ou projetos de produção de conteúdo para enriquecer a produção ou
ampliar a distribuição de conteúdo em múltiplas plataformas ou de acesso
aos acervos culturais.

Macroprocesso: Inteligência Estratégica, Pesquisa, Formação e Comunicação

Objetivo do Indicador:

Indicar a efetividade na criação, prospecção e desenvolvimento de novos
projetos tecnológicos e inovadores ou projetos de produção de conteúdo
para enriquecer a produção ou ampliar a distribuição de conteúdo em
múltiplas plataformas ou de acesso aos acervos culturais

Descrição do Indicador:
Quantidade de projetos formalmente apresentados para clientes internos ou

externos

Pré-requisitos:
Solução de aprimoramento e oferta de uma produção diversificada e de
qualidade

Critério de

Acompanhamento:
Projetos únicos, modelados internamente, com orçamento válido

Unidade de Medida: Unidade

Fórmula de Cálculo: Y (Novos projetos)

Meta Anual: Conceber, modelar, orçar e apresentar 17 projetos em 2018

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

Indicador 15

Concepção, desenvolvimento e realização ou participação em projetos para
comunicação, formação, mobilização, publicação e divulgação de
conteúdos.

Macroprocesso: Inteligência Estratégica, Pesquisa, Formação e Comunicação

Objetivo do Indicador: Medir o ritmo de criação, prospecção e desenvolvimento de projetos de

comunicação

Descrição do Indicador: Quantidade de projetos de comunicação, formação, mobilização, publicação

e divulgação de conteúdos executados

Pré-requisitos:

Incluir oficinas e encontros presenciais com diferentes públicos alvos
(professores, alunos, gestores de educação, comunidade em geral, entre
outros), publicação da Revista Filme Cultura. Não incluir lançamento de
programa ou apoio a parceiros

Critério de

Acompanhamento:

Projetos tecnológicos e inovadores de comunicação, formação, mobilização e

divulgação

Unidade de Medida: Unidade

Fórmula de Cálculo:
^ (Projetos para comunicação, formação, mobilização, publicação e

divulgação de conteúdos)

Meta Anual: Conceber, desenvolver e realizar 5 projetos no ano

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

Anexo l-A - Notas Explicativas Sobre Indicadores e Metas (1295425] SEI 23000.004289/2015-26 / pg. 9



Indicador 16 Treinamento, aperfeiçoamento e cursos de capacitação

Macroprocesso: Inteligência Estratégica, Pesquisa, Formação e Comunicação

Objetivo do Indicador:
Verificar se o desenvolvimento humano está sendo valorizado, conforme

definido no Plano de Gestão de Desempenho Organizacional

Descrição do Indicador:
Quantidade de cursos ou treinamento e capacitação realizadas por

colaboradores ativos e estagiários

Pré-requisitos:
Realização para público externo ou custeio e/ou liberação do colaborador

pela organização dentro da jornada de trabalho

Critério de

Acompanhamento:

Treinamentos internos, externos, graduação, pós-graduação, seminários e

congressos

Unidade de Medida: Unidade

Fórmula de Cálculo: ^ (cursos realizados ou incentivados)

Meta Anual: Dar suporte ou realizar 54 cursos de treinamento e capacitação em 2018.

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

Indicador 17 Redução do volume de mídias analógicas não digitalizadas da TV Escola

Macroprocesso: Gestão de Ativos

Objetivo do Indicador:
Comprovar a eficiência na gestão das mídias físicas (BetaCam e DVCam) para
acesso por todos.

Descrição do Indicador:
Redução na quantidade de mídias analógicas não digitalizadas em relação ao
legado

Pré-requisitos: Mídia deve estar ingestada no FORK

Critério de

Acompanhamento:

Considerar avaliação, transcrição para o meio digital, catalogação e

decupagem, em ambiente apropriado para o armazenamento

Unidade de Medida: Percentual

Fórmula de Cálculo:

((Mídias Analógicas do Acervo Legado Ingestado + Mídias Analógicas do
Acervo Legado a Descartar) / (Volume de Mídia Analógicas do Acervo
Legado)) * 100

Meta Anual: Reduzir em 18% o acervo legado analógico até dez/2018

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal
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Indicador 18
identificação do acervo digitai de conteúdo bruto da TV Escola através da

Gestão (avaliação, catalogação e decupagem).

Macroprocesso: Gestão de Ativos

Objetivo do Indicador;
Comprovar a eficiência na gestão do conteúdo bruto, garantindo acesso e

busca eficazes

Descrição do indicador: Total do acervo digital indexado no Sistema MAM

Pré-requisitos: Identificação / catalogação, decupagem incluindo legado e corrente.

Critério de

Acompanhamento:

Considerar mídias digitais decupadas em ambiente apropriado para o

armazenamento/software de gestão para controle e, as mídias do acervo

atual não decupadas são acrescentadas no saldo do acervo legado digital

Unidade de Medida: Percentual

Fórmula de Cálculo:

((Acervo Digital Legado decupado TV Escola + Acervo Digital Atual decupado
TV Escola) / (Saldo Total de Materiais do Acervo Digital Legado + Atual TV
Escola)) * 100

Meta Anual: Reduzir em 5% o volume de acervo digital não identificado

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

indicador 19 Limite de gastos com pessoal da área meio.

Macroprocesso: Gestão de Ativos

Objetivo do Indicador:

Indicador de economicidade: limitar o gasto anual com colaboradores da

área meio, garantindo que os recursos, em sua maioria, sejam destinados às
áreas finalísticas.

Descrição do Indicador:
São considerados colaboradores da área meio aqueles lotados nas Diretorias

Geral, Diretorias de Administração e Diretorias de Finanças.

Critério de

Acompanhamento:
Balancetes por centros de custos

Unidade de Medida: Percentual

Fórmula de Cálculo:
[Soma das despesas de pessoal das Diretorias Geral e de Administração e
Finanças / Despesas Total de Pessoal]

Meta Anual:
Não ultrapassar 30% com gastos de pessoal da área meio no exercício de

2018.

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal
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indicador 20
Estudo de viabilidade para geração de receitas adicionais e redução de

custos para a cinemateca brasileira

Macroprocesso: Gestão de Ativos

Objetivo do Indicador:

Identificar as possibilidades e elaborar planejamento para a realização de

receitas adicionais e redução de custos, considerando a estrutura da

Cinemateca Brasileira.

Descrição do Indicador:
Realização de estudo e planejamento para implementação de ações que

possam gerar receitas adicionais e ou Reduzir Custos

Pré-requisitos:
Cessão e permissão de uso dos bens móveis, imóveis e acervo da Cinemateca

para a Organização Social

Critério de

Acompanhamento:

Avaliar e elaborar planejamento para a geração de receitas adicionais e

redução de custos, levando em consideração toda a estrutura da Cinemateca

Brasileira

Unidade de Medida: Estudo

Fórmula de Cálculo: 1 Estudo

Meta Anual: Apresentar resultado do Estudo de viabilidade até dez/2018

Direção: Maior melhor Periodicidade: Anual

A
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SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MEC x ACERP

ANEXO II - PLANO DE AÇÃO 2018

Plano de Ação Relativo ao Aporte de Recursos para Manutenção das Ações
Fomentadas pelo MEC - Exercício de 2018

Abaixo estão relacionados os gastos que deverão ser efetuados com os novos

recursos, vinculando aos indicadores que têm suas metas alteradas nesse Termo

Aditivo.

I. ESTIMATIVA DE CUSTOS DETALHADA - 2018

AÇÃO 1 - Considerando a necessidade de repasses de recursos adicionais pelo MEC

para custear a cobertura/ acompanhamento das discussões sobre a Base Nacional
Comum Curricular - BNCC em âmbito nacional.

1, MACROPROCESSO - Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de
Conteúdos Educativos e Culturais

A ACERP produz e gere conteúdo, operacionaliza e transmite diariamente, para

todo o território nacional, a programação do canal TV Escola, por meio de sinal digital

por satélite, por DTH, por cabo em diversas cidades, notadamente Brasília, Rio de
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e a maioria das capitais, por tablets, smartphone,

Smart TVs e web (home page).

São efetuadas também produção de chamadas, campanhas, vinhetas e peças

para outros suportes com licenciamento de banco de trilhas e de banco de imagens
estáticas e em movimento para o canal.

A ACERP mantém equipe de educadores e profissionais de televisão,

especialmente formados e designados para produzir e transmitir a programação da TV
Escola, de forma adequada aos critérios exigidos pelo MEC em linha com a legislação

vigente.

1.1. Indicadores

a) Produção e coprodução de conteúdo audiovisual inédito jornalístico ou

roteirizado (Indicador 1)
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1.2. Custos

a) Pessoal celetista

Folha de pagamento + encargos R$ 100.000

5 pessoas x R$ 10.000 (valor médio mensal) x 2 meses

b) Custeio

Diretores, Produtores e Apoio (PJs) - 2 meses R$ 56.000

Serviços terceirizados - R$ 150.000

Produção de serviços de acessibilidade R$ 12.000

Passagens / hospedagens e locomoção - , , R$114.000

Material de divulgação R$40.000

Despesas administrativas R$ 8.000

(Material de escritório. Veículos, Combustíveis, Outros)

TOTAL GERAL-AÇÃO 1 R$ 480.000
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II. ESTIMATIVA DE CUSTOS DETALHADA - 2018

AÇÃO 2 - Considerando a necessidade de implantação de um Centro Nacional de

Mídias da Educação para distribuição de conteúdos, de forma interativa diretamente

para salas de aulas, para estimular a construção de currículos flexíveis, que permitam

itinerários formativos diversificados aos alunos propiciando a utilização de

conteúdos relevantes e de qualidade para apoiar professores da educação básica

regular ou em escolas de tempo integral

Com 22 anos no ar, a TV Escola/Canal da Educação se constitui como um dos

mais longevos programas do MEC. É a televisão do Ministério da Educação destinada
aos educadores, educandos e a todos os interessados em aprender. Sua finalidade,

como política pública em si, é subsidiar o trabalho realizado na escola e contribuir para
a melhoria da educação. Seus objetivos principais são de auxiliar no desenvolvimento

profissional dos professores e gestores e enriquecer o processo de ensino e
aprendizagem. O programa 'Hora do ENEM', veiculado desde 2016, produz e veicula 5
episódios semanais inéditos de 2^ a 63, com narrativa transmídia e inédita, todos com
conteúdo educativo direcionado à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio

(ENEM), voltado a cerca de dois milhões de estudantes que finalizam anualmente o

Ensino Médio na rede pública, beneficiando ainda o total de cerca de seis milhões de
inscritos no ENEM, com base nos números dos últimos anos. A cada dia é apresentada

uma área do conhecimento - 'Matemática e suas tecnologias', 'Ciências Humanas e

suas tecnologias', 'Linguagens, Códigos e suas tecnologias', 'Ciências da Natureza e

suas tecnologias' e 'Redação'.

Tal histórico e experiência qualificam a ACERP/TV Escola a realizar a implementação
de um Centro Nacional de Mídias da Educação para distribuição de conteúdos, de

forma interativa diretamente para salas de aulas, para estimular a construção de

currículos flexíveis, que permitam itinerários formativos diversificados aos alunos

propiciando a utilização de conteúdos relevantes e de qualidade para apoiar

professores da educação básica regular ou em escolas de tempo integral.

2. MACROPROCESSO - DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS EDUCATIVOS E CULTURAIS

A promulgação da Lei n^ 13.415, de 16/02/2017, que altera as Leis n^s 9.394,

de 20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a 11.494,

de 20/06/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das

Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e o

Decreto-Lei n^ 236, de 28/02/1967; revoga a Lei n^ 11.161, de 05/08/2005; e institui

a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo

Integral, trouxe importantes alterações, notadamente no art. 36 da Lei n^ 9.394, a

saber;

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto peia Base Nacionai

Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser
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organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares,

conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos

sistemas de ensino, a saber:

§ 3- A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário

formativo integrado, que se traduz na composição de componentes

curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos

itinerários formativos, considerando os incisos I a Vdo caput.

Art. 42 O art. 36 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a

vigorar com as seguintes alterações:

§ 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares

do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer

competências e firmar convênios com instituições de

educação a distância com notório reconhecimento, mediante

as seguintes formas de comprovação:

VI - cursos realizados por meio de educação a distância ou

educação presencial mediada por tecnologias.

Além disso, as atividades do Centro nacional de Mídias da Educação fortalecerão

a implementação do Plano Nacional do Livro Didático - PNLD que teve seu escopo

ampliado com a possibilidade de inclusão de outros materiais de apoio à prática

educativa para além das obras didáticas e literárias, como materiais de formação

e materiais destinados à gestão escolar, entre outros. E ainda, apoiar a Política

Nacional de Formação de Professores em uma visão sistêmica, na articulação

entre instituições formadoras e escolas de educação básica, valorizando a ação

docente.

Desta forma e com o objetivo de apoiar o trabalho docente na implementação

dos currículos estaduais e municipais e projetos pedagógicos das escolas;
oferecer diferentes itinerários formativos para adesão das secretarias de
educação e escolas, respeitando a autonomia curricular; desenvolver, produzir e

transmitir um cardápio de conteúdos que possa ser acessado conforme a

demanda e necessidades dos professores e secretarias de educação; propiciar
interatividade por meio de educação presencial mediada por tecnologia;

fortalecer o Programa de Inovação Educação Conectada, por meio da produção

de recursos educacionais abertos; implementar o Centro Nacional de Mídias da
Educação e atender as secretarias estaduais e municipais conforme demanda e
formar multiplicadores e professores.

2.1 indicador

a) Implementar e garantir o funcionamento de um Centro Nacional de Mídias da

Educação. (Indicador 14)
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2.2 Custos

a) Pessoal celetista

Folha de pagamento + encargos R$ 1.309.879
20 pessoas x R$ 10.915,66 (valor médio mensal) x 6 meses

inclui dissídio coletivo em outubro, estimado em 5%

b) Custeio

Licenças de software de interatividade para estúdios e salas de aula R$ 403.333

Instalação e Manutenção técnica de equipamentos por 5 meses RS 3.550.800

Locação de espaço satelital por 5 meses R$ 1.774.000

Passagens, hospedagens, locomoção R$ 3.012.350

Contratação de dados móveis para comunicação R$ 3.825.360

Formação de professores das redes estaduais R$ 3.695.192

Disponibilização de estúdios e equipamentos de produção de TV R$ 1.457.500

c) Disponibilização de equipamentos para escolas - kit e antenas)

Etapa 1 R$ 3.014.880
Etapa 2 R$ 2.956.706

TOTAL GERAL-AÇÃO 2 RS 25.000.000

III. ESTIMATIVA DE CUSTOS TOTAIS (AÇÕES 1 e 2)

TOTAL da AÇÃO 1 R$ 480.000

TOTAL da AÇÃO 2 RS 25.000.000

TOTAL GERAL do SÉTIMO ADITIVO RS 25.480.000
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SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO - MEC e ACERP

ANEXO III

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO MEC- EXERCÍCIO DE 2018

MÊS VALOR-R$

Outubro 25.480.000,00

TOTAL 25.480.000,00
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