
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇAO DO CONTRATO DE GESTÃO

Associação de Comunicação Educativa Roouette Pinto-ACERP

RELATÓRIO ANUAL E CONCLUSIVO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

I. Considerações Iniciais

1. A Comissão de Acompanhamento e Avaliação - CAA, instituída pela Portaria MEC n^

385, de 10 de maio de 2016, em cumprimento ao disposto em seu art. B^, reuniu-se nas

instalações da Unidade da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto - ACERP, no

Rio de Janeiro/RJ, nos dias 17 a 19 de abril de 2017, para avaliar os resultados alcançados no

período de janeiro a dezembro de 2016, de acordo com as metas e indicadores de

desempenho pactuados no Contrato de Gestão celebrado com o Ministério da Educação -

MEC.

2. Esta Comissão, composta pelos membros relacionados abaixo, atua em conformidade

com o disposto na Cláusula Décima - Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos

Resultados, do Contrato de Gestão celebrado em 24 de junho de 2015:

Tassiana Cunha Carvalho, representando a Secretaria de Educação Básica do Ministério

da Educação; que justificou sua ausência;

Kesley Morais de Paula, representando a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

Emanuela Tavares Alves, representando a Secretaria de Comunicação Social da

Presidência da República;

Francisco José Daher Júnior, Pesquisador em Gestão Social e Educação da Universidade

Federal de Ouro Preto;

Mauro Alves Garcia, especialista em produção audiovisual independente;

Roseli Zen Cerny, Pesquisadora da área de educação e tecnologias da Universidade

Federal de Santa Catarina; e

•  André Mermeistein, Jornalista especializado em mercados de televisão, que solicitou

sua saída da Comissão considerando ter assumido novas funções.

3. Em atendimento ao art. 10 da Portaria acima referida, acompanharam esta reunião,

como representantes do Ministério da Educação, Maria Cristina de Lima Perez, Chefe do
Núcleo de Coordenação, Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais, da
Secretaria Executiva - SE/MEC, e Mariucia Delfina Amaral, Coordenadora-Geral de Mídias/^,
Conteúdos Digitais, da Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC.
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Metodologia de Trabalho

4. Para elaboração do presente Relatório, a Comissão baseou-se na proposta de agenda
de trabalho enviada pela representante do MEC aos membros desta Comissão em 03 de

março de 2017, por meio do Ofício-Círcular n^ 4/2017/CGSOS/SE/SE-MEC, e adotou a seguinte
seqüência de atividades:

DATA: 17/04/2017

Horário i Pauta

09:00

14:00

16:00

18:00

14:00

17:00

09:00

11:00

12:00

Informes e organização dos trabalhos (membros da CAA e representantes do
MEC).

- Consolidação da Agenda e estratégia de trabalho da CAA; e

- Demais esclarecimentos.

Apresentação, pela Diretoria da Associação de Comunicação Educativa
10:00 I Roquette Pinto - ACERP, do Relatório de Gestão Anual 2016 (Será copiada a

i apresentação para consultas).

12:00 I Almoço.

Análise do Relatório Anual 2016 da ACERP e avaliação da execução do
Programa de Trabalho (membros da CAA e representantes/MEC).
Avaliação do grau de alcance das metas pactuadas para 2016 (membros da
CAA e representantes/MEC):

- Análise da Execução do Plano de Ação 2016 e do Quadro de Indicadores e
Metas; e

- Conferência, por amostragem, dos dados apresentados nos indicadores de
desempenho pactuados para 2016 (Item 9.5.4 do Acórdão 3304/2014-TCU).
Encerramento dos trabalhos do dia.

DATA: 18/04/2017

Horário I Pauta

09:00 i Elaboração do Relatório de Avaliação Anual 2016 da CAA.

12:00 I Almoço.

Revisão da Sistemática de Avaliação do 3^ Termo Aditivo à luz do item 9.1.3 do

Acórdão 3304/2014-TCU. Encaminhamentos para a Reunião de
Acompanhamento Semestral 2017 (membros da CAA + representantes/MEC +
Diretoria OS).

Encerramento dos trabalhos do dia.

DATA: 19/04/2017

Horário Pauta

Apresentação do Relatório Anual 2016 da CAA à Diretoria da ACERP (membros
da CAA + representantes/MEC + Diretoria OS) e ajustes finais.

Assinatura do Relatório Anual 2016 da CAA.

Encerramento dos trabalhos do dia.
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5. A partir da exposição e discussão do Relatório Anual 2016 da ACERP, por meio da

Diretoria da OS, os membros da Comissão detiveram-se aos dados e informações

disponibilizados, particularmente em relação à realização de atividades apresentadas com

vistas à avaliação das metas pactuadas.

III. Recomendações da Comissão Relativas aos Relatórios Anteriores

6. No cumprimento do inciso II do art. 4^ da Portaria MEC n^ 385, de 2016, esta Comissão

propôs as seguintes recomendações:

Relatório Anual e Conclusivo 2015

ÀACERP:

a) Buscar interação com as Universidades, por meio dos Núcleos de Inovação

Tecnológicas - NITs ou unidades semelhantes, como meio de fortalecimento do

Macroprocesso 3 - Inteligência Estratégia e Comunicação.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2016: RECOMENDAÇÃO EM
ATENDIMENTO. A ACERP tem buscado novas parcerias. Nesse sentido, conforme

informações constantes à pág. 79 do Relatório Semestral/2016, a Associação já iniciou

negociações com o Canal ünivesp TV, ligada à Fundação Padre Anchieta e à

Universidade Virtual São Paulo, reforçando a vontade de estabelecer novas parcerias

no segundo semestre/2016.

Comentário CAA na Reunião Anual 2016: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE
ATENDIDA E MANTIDA. A ACERP informou em sua apresentação a esta CAA que, além das

negociações com o Canal ünivesp TV, ligada a Fundação Padre Anchieta e a Universidade

Virtual São Paulo, foi criada a Gerência de Inteligência Estratégica, vinculada à DIAFI, e esta

estrutura foi aprovada pelo Conselho de Administração em 28/11/16.

b) Apresentar, na reunião semestral de 2016, com previsão de realização em

setembro/outubro próximo, proposta de indicadores de economicidade, à luz do item

9.1.3 do Acórdão 3304/2014-TCU.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2016: RECOMENDAÇÃO PENDENTE DE
ATENDIMENTO. A ACERP informou que apresentará proposta de dois novos

indicadores na Reunião de Avaliação Anual, considerando que a Reunião Anual de

2015 da CAA foi realizada no início de agosto/2016, não havendo tempo hábil para o

seu atendimento. O cumprimento da recomendação será verificado pela CAA na

Reunião de Avaliação Anual de 2016, a ser realizada entre abril/maio de 2017.

Comentário CAA na Reunião Anual 2016: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. Foi aprovado,
pelo Consead, a inclusão de um indicador com limite de gastos com pessoal na área meio ̂
35% do total de despesas de pessoal, e Inserido no 3^ Termo Aditivo ao Contrato de Gestão,



referente a 2017. A despeito disso, a Comissão entende que a meta em questão deveria ser de

30% do total de despesas de pessoal.

Ao MEC:

a) Tomar providências para efetivar a assinatura do 22 Termo Aditivo do Contrato de

Gestão, considerando a repactuação, entre esta Comissão, representantes do MEC que

acompanharam a Reunião e a Diretoria da ACERP, do Quadro de Indicadores e Metas

de Desempenho de 2016.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2016: RECOMENDAÇÃO EM
ATENDIMENTO. A Chefe do Núcleo OS informou que a proposta de 22 Termo Aditivo
foi encaminhada ao MEC pela ACERP e será dirigida para análise da SEB.

Comentário CAA na Reunião Anual 2016: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. O segundo
Termo Aditivo foi celebrado em 29/12/2016.

b) Realizar estudo com o intuito de monitorar e acompanhar o uso dos conteúdos do

canal nas escolas, se possível por meio do Censo da Educação Básica ou da interface
do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE INTERATIVO.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2016: RECOMENDAÇÃO PENDENTE DE
ATENDIMENTO, considerando que a Reunião Anual de 2015 da CAA foi realizada no
início de agosto/2016, não havendo tempo hábil para o seu atendimento. O
cumprimento da recomendação será verificado pela CAA na Reunião de Avaliação
Anual de 2016, a ser realizada entre abril/maio de 2017.

Comentário CAA na Reunião Anual 2016: RECOMENDAÇÃO PENDENTE DE
ATENDIMENTO, considerando que houve uma reestruturação da SEB e que a Diretoria
de Apoio às Redes está discutindo uma metodologia para realização do estudo.

A ACERP E AO MEC:

a) Suspender e repactuar meta de exibição simultânea da programação do canal por
Internet (streaming), considerando que todo o conteúdo apresentado na TV já se
encontra disponível sob demanda na rede e que não há programas ao vivo.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2016: RECOMENDAÇÃO PENDENTE DE
ATENDIMENTO. Considerando que a Reunião Anual de 2015 da CAA foi realizada no
início de agosto/2016, não havendo tempo hábil para o seu atendimento cumprimento
da recomendação será verificado pela CAA na Reunião de Avaliação Anual de 2016, a
ser realizada entre abril/maio de 2017.

Comentário CAA na Reunião Anual 2016: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO^
Conforme informado pela Diretoria da ACERP durante aoresentação para a CAA,^-a-^



recomendação foi levada ao Conselho de Administração na Reunião de 28/11/16, não

sendo devidamente apreciada e deverá integrar pauta futura do Consead. Observar a

recomendação contida no Item Vl-d.

IV. Avaliação do Grau de Alcance das Metas de 2016

7. A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório de Gestão

Roquette Pinto 2016, na apresentação da Diretoria da ACERP e nos dados/informações

disponibilizados para a comprovação do atendimento às metas. O aJD®.xo J " Qu^d^cj
|:^mpàrativo das MetàlíiiÜdas e AlcãliBIÍÍIÍi«í^fe>®rcfclo de 2016 - resume o grau de
realização das metas durante o período de janeiro a dezembro de 2016, em relação ao

pactuado (fis. 42 do Relatório de Gestão 2016 da ACERP), bem como as notas obtidas com

base na sistemática de avaliação constante do Anexo V do Contrato de Gestão MEC/ACERP.

8. Apresentado o Quadro Comparativo, seguem os comentários desta Comissão relativos

ao desempenho da ACERP no período de janeiro a dezembro de 2016.

Macroprocesso 1 - Produção e Aquisição de Conteúdos Indicativos

Para o Indicador 1 - Produção e coproduçõo de conteúdo audiovisual inédito jornalístico para

exibição em múltiplas plataformas, a meta pactuada de exibir 6.480 minutos de conteúdo

inédito até dez/2016 foi superada em 13,77%, destaca-se, conforme consta do relatório de

gestão anual 2016, o lançamento da Hora do ENEM e o relançamento do Salto para o Futuro.

Entretanto, é importante registrar que, durante a reunião de avaliação, foi informado pela

ACERP que a superação da meta se deu por conta de dispêndio de recursos acima do valor

destinado pelo MEC ao Instituto, ou seja, por conta de um déficit contábil da entidade. Nesse

sentido, o Relatório de Gestão Anual 2016 traz que "este resultado só foi possível com

recursos investidos em anos anteriores, considerando o prazo de produção deste gênero de

produto".

Para o Indicador 2 - Produção e coproduçõo de conteúdo audiovisual inédito roteirizado para

exibição em múltiplas plataformas, a meta pactuada para 2016 foi a de exibir 720 minutos de

conteúdo audiovisual inédito até 31/12/2016. A meta em questão foi superada em 19,58%, no

entanto, assim como no caso do indicador 1 a superação da meta se deu por conta de

dispêndio de recursos acima do valor destinado pelo MEC ao Instituto, ou seja, mediante um

déficit contábil da entidade.

Quanto ao Indicador 3 - Produção de interprogramas para comunicação e mobilização de

conteúdo audiovisual para múltiplas plataformas, a meta era produzir 140 interprogramas em

2016, dos quais foram produzidos 156, representando 111,43% da fneta pactuada, assim

como no caso dos Indicadores 1 e 2, a superação da meta se deu por conta de dispêndio de

recursos acima do valor destinado pelo MEC ao Instituto, ou seja, por conta de um déficit

contábil da entidade.

Para o Indicador 4 - Produção de chamadas para comunicação e mobilização de conteúdo^
audiovisual para múltiplas plataformas, a meta era produzir 1.26Q>chamadas, das quais for



produzidas 1.610 chamadas, representando 127,78% da meta pactuada para o exercício.

Ressalte-se que a quantidade de chamadas e interprogramas é mensurada separadamente,

destacando funções e linhas de produção diferenciadas, interprogramas são oriundos da
produção, coprodução e aquisição, enquanto as chamadas são produtos da programação. Foi

solicitado ao Diretor de Operações, Tecnoiogia e inovação o dado do indicador por ineditísmo

da programação, assim, no período, foram produzidas chamadas para programas inéditos e
também foram produzidas 317 novas chamadas para programas não inéditos.

Para o Indicador 5 - Aquisição e licenciamento de conteúdo educativo e cultural, audiovisual

para múltiplas plataformas (TV, Internet, aplicativos, games, simuladores etc.), a meta
pactuada para 2016 era a de adquirir 13.200 minutos de conteúdo inédito, dos quais foram

adquiridos 11.161, representando 85,23% da meta. Ressalta que, durante a reunião, a ACERP

informou que houve a aquisição de conteúdo váildo para 30 meses, e informou que no
segundo semestre, "a estratégia de programação preferiu valorizar conteúdo jornaiístico, em

detrimento de novas aquisições", ademais a ACERP destaca que "temos conteúdo adquirido e

não exibido, tendo em vista a necessidade de garantir uma reserva de conteúdo inédito para o

próximo ano, em função da limitação de recursos".

A equipe da ACERP entregou relatórios de produção e coprodução de conteúdos relativos aos

indicadores 1, 2, 3, 4 e 5.

Macroprocesso 2 - Distribuição de Conteúdos indicativos

Com relação ao Indicador 6 - Transmissão e exibição do sinal da TV Escola por satélite, a meta

era atingir 8.672 horas de transmissão até 31/12/2016. Contudo, na 3^ Reunião Ordinária do

Conselho de Administração, realizada no último dia 10 de outubro, foi determinado que a
unidade de medida deste Indicador seria alterada para percentual, com uma meta anual de

99,00% de transmissão do sinal. Ressalta que, em seu Relatório, a ACERP informou que
"contando os dias correntes do ano, tivemos maior disponibilidade do que o previsto
(99,99%), melhor do que o mínimo de 99% admitido", superando a meta em 1%. A ACERP
informou ainda, que "o alvo mensal corresponde à quantidade de dias por mês x 24 horas x
percentual de interrupção. Superando a meta de 8.696 horas, destacamos apenas duas
interrupções pontuais".

Para o Indicador 7 - Disponibilidade da exibição por Internet (streaming) do sinal da TV Escola,

a meta era exibir 8.322 horas até dez/2016, por Internet (streaming), o sinal da TV Escola.

Contudo, na 3^ Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no último dia 10
de outubro, foi determinado que a unidade de medida deste Indicador seria alterada para
percentual, com uma meta anual de 95,00% de transmissão do sinal. A nova meta foi

superada em 4,69%, conforme registro do indicador constante do Relatório de Gestão Anual

2016 da Associação, "contando os dias correntes do ano, com 99,46%, tivemos maior

disponibilidade do que o mínimo previsto de 95,00%, considerando o máximo de 5% de
margem de interrupção. A meta mensal corresponde a quantidade de dias x 24 horas x

percentual de interrupção. No ano, tivemos um total de 47 horas de paralização com um p\^/y\
de grande volume de acessos não programados, na primeira rodada de inscrições pará of j
ENEM, e eventos de baixa representatividade "



Com relação ao Indicador 8 - Disponibilidade de acesso aos vídeos (VoD) no Portal da TV

Escola, a meta era disponibilizar 8.322 horas até o final do exercício para acesso aos vídeos
(VoD) no Portal da TV Escola. Contudo, na 3^ Reunião do Conselho de Administração,
realizada no último dia 10 de outubro, foi proposto que a unidade de medida deste Indicador
seria alterada para percentual, com uma meta anual de 95,00% de transmissão do sinal. O

indicador é aferido pelos relatórios de disponibilidade dos servidores da Localweb. Para o

novo indicador, a meta foi superada em 5,06%. Conforme registro do indicador constante do

Relatório de Gestão Anual 2016 da Associação, "contando os dias correntes no ano, com
99,17%, tivemos maior disponibilidade que a estimada, considerando o máximo de 5% de

margem de interrupção. O alvo mensal corresponde à quantidade de dias x 24horas x

percentual de interrupção. No ano, tivemos um total de 73 horas de paralisação em função do

grande volume de acessos não programados, na primeira rodada de inscrições para o ENEM, e

mínimas interrupções ao longo do segundo semestre".

Para o Indicador 9 - Transmissão de conteúdo educativo e cultural adaptados para

acessibilidade: legenda oculta, a meta era a transmissão de 6.350 horas de conteúdo com

legenda oculta em 2016, das quais 6.594 horas foram transmitidas, o que representou

103,84% da meta pactuada. "A meta prevê 12 horas diárias de janeiro a março, aumentando

para 20 horas, a partir de abril. Em 2017 esta meta fica congelada em 20 horas (diárias),

considerando os programas já adquiridos com legenda". Ressalta-se que as Portarias ns

310/2006 e 188/2010 do Ministério das Comunicações, estabelecem o mínimo de 20 horas

diárias.

Quanto ao Indicador 10 - Transmissão de conteúdo educativo adaptado para acessibilidade:

audiodescrição, a meta seria de 72 horas de transmissão, tendo em vista uma necessidade de

transmissão de 6 horas semanais, considerando que a meta de 6 horas X 4 semanas X 3 meses

totalizaria as 72 horas pactuadas. No primeiro semestre não foi realizada a transmissão, no

entanto a ACERP informou que a transmissão de audiodescrição na grade de programação da

TV Escola foi iniciada apenas em outubro. A comprovação foi realizada por meio do relatório

de produção das audiodescrições cruzado com a lista de exibições gerada pelo playout. O

Relatório de Gestão Anual 2016 traz que "para garantir estes resultados, desde o início do

ano, trabalhamos em um plano de desenvolvimento, incluindo treinamento (PUC/RJ),

realinhamento de equipe e contratação de especialista cego. Ainda de forma a valorizar o

produto, vários programas foram reexibidos". Ressalta-se que as Portarias n^ 310/2006 e

188/2010 do Ministério das Comunicações, estabelecem o mínimo de 6 horas semanais.

Para o Indicador 11 - Monitoramento de indicadores de penetração, a meta era desenvolver
um Relatório de Penetração até dez/2016, o qual foi concluído pela ACERP, representando
100% da meta pactuada. Conforme registrado no Relatório Semestral/2016, mantem-se a

sugestão da busca por um indicador que reflita uma meta a ser atingida, já que o
desenvolvimento do relatório não diz o suficiente sobre a quantidade e a qualidade dos
dados, informações capazes de auxiliar na aferição de uma meta de desempenho da entidade.

Diante da dificuldade de se obter números precisos, especialmente em relação à transmissão
via parabólicas (banda C), a aferição está sendo feita por um conjunto de informações,
incluindo dados de acesso online, feedback de público e fontes de mercado.

Neste caso, mantém-se a recomendação "b" apresentada ao MEC no Relatório Anual/ft'-^
Conclusivo de 2015, constante do item III deste RelatMo.



Macroprocesso 3 - Inteligência Estratégica e Comunicação

Quanto ao Indicador 12 - Concepção e desenvolvimento de novos projetos para produção de

conteúdo para múltiplas plataformas, a meta era conceber, modelar, orçar e apresentar 12

projetos para produção de conteúdo, dos quais a ACERP realizou 29, o que representou

141,67% de superação da meta pactuada. Ressalte-se, adicionalmente, "que foram assinados

8 acordos de cooperação e convênio com objetivo de troca de conteúdos, a saber: Convênio

Roquette Pinto ABPITV, e Acordos Cooperação com SESC/SP - Sesc TV, Fundação Televisão e

Rádio Cultura do Amazonas (Funtec), SEESP, Cooperação Fundação Rádio e Televisão

Educativa e Cultural (TV UFG GÓIAS), Empresa Pernambuco de Comunicação - EPC, Televisão
da América Latina - TAL, Fundação Padre Anchieta". Observar a recomendação contida no

item Vl-g.

Para o Indicador 13 - Concepção e modelagem de projetos tecnológicos e inovadores para

enriquecer a produção e ampliar a distribuição de conteúdo, em múltiplas plataformas, a meta

pactuada para 2016 era conceber e modelar 3 projetos independentes, dos quais a ACERP

realizou 4, representando 100% da meta, conforme informações apresentadas à pág.57 do

Relatório Anual/2016.

Para o Indicador 14 - Concepção, desenvolvimento e realização ou participação em projetos

para comunicação, formação, mobilização e divulgação de conteúdos, a meta pactuada para

2016 era conceber, desenvolver e realizar ou participar em 1 projeto. A ACERP realizou

campanha de prevenção do Zika Vírus, representando 100% da meta, conforme informações

apresentadas à pág.58 do Relatório Anual/2016.

Quanto aos indicadores relacionados à concepção de projetos (indicadores 12,13 e 14), foram

disponibilizadas as apresentações de todos os projetos realizados. A listagem consta do

Relatório Semestral de 2016 da ACERP.

Macroprocesso 4 - Gestão de Ativos

Com relação ao Indicador 15 - Redução do volume de mídias analógicas nõo digitalizadas, a

meta pactuada é reduzir em 20% o acervo legado analógico até dez/2016. O cumprimento da

meta foi uma redução de 12,40% do acervo, o que corresponde a um percentual de 62% da

meta proposta. Ressalta-se que, de acordo com as informações apresentadas à pág. 59 do

Relatório Anual/2016, "por falta de espaço no Storage do sistema MAM (FORK), temos um
volume de mídias analógicas catalogadas e identificadas que ainda não foi ingestado,

reduzindo a taxa de sucesso deste indicador. Com a entrada de recurso financeiros atrasada, o

novo Storage foi adquirido apenas no final do ano, e instalado em 2017", desse modo, conclui-

se que não houve o cumprimento da meta por falta de recursos financeiros para a aquisição
do Storage.

Para o Indicador 16 - identificação do acervo digital de conteúdo bruto através da Ges^^
(avaliação, catalogação e decupagem), a meta pactu^a prevê a redução em 5% do volijim« )



de acervo digital não decupado até dez/2016. O resultado anual foi uma redução em 5,70% do
acervo bruto não catalogado/decupado.

Quanto ao Indicador 17 - Capacitaçao e treinamento, a meta anual é de 24 horas de

treinamento e capacitação por colaborador durante o ano de 2016, que foi superada em
12,50% com 27 horas de treinamento e capacitação. Ressalta-se que as informações
apresentadas à pág. 61 do Relatório Anual/2016 trazem que "apesar do indicador medir
apenas horas custeadas pela Roquette Pinto ou para quem a organização cedeu horas de
trabalho, está sendo acompanhado também outros treinamentos realizados estritamente
pelo colaborador, garantindo um mapeamento completo do desenvolvimento de cada um".
Esta informação demonstra que as ações da entidade representam um impacto maior do que
o aferido no indicador. A equipe da ACERP entregou uma listagem nominal de treinamentos
(com modalidade, carga horaría e custo, quando existentes), convites de palestras, uma lista
de presença e dois certificados de participação. Observar a recomendação contida no item
Vl-a.

Para o Indicador 18 - Reconhecimento do Modelo de Governança, a meta é alcançar, até
dezembro/2016, 125 pontos da lista de verificação conforme pontuação definida pela
Fundação Nacional da Qualidade. A autoavaliação foi realizada durante o mês de setembro,
com 118 pontos. O Relatório de Gestão Anual 2016 traz que: "com este primeiro diagnóstico

elaborado, fizemos um mapeamento do nível de maturidade da organização. Esta etapa é
importante para a implantação do nosso sistema de gestão baseado no Modelo de Excelência

da Gestão (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ)". Ressalta-se também que essa
meta não tem aspecto crítico ou punitivo, mas sim um olhar estratégico sobre as

oportunidades de melhoria da Organização em suas práticas e processos.

V. Revisão/RepactuaçÂo do Quadro e Indicadores e Metas para 2017

9. A Comissão de Acompanhamento e Avaliação, após avaliar o Relatório de Gestão

Anual 2016 da Associação, e tomando por base o Plano Estratégico/Diretor da Associação de
Comunicação Educativa Roquette Pinto - ACERP, bem como os objetivos estratégicos do
Contrato de Gestão 2015-2019 e as Diretrizes do MEC, constantes do Anexo I do Contrato de

Gestão, discutiu e ajustou, em conjunto com os representantes do MEC que acompanham a
reunião e a Diretoria da ACERP, à luz do item 9.1.3 do Acórdão 3304/2014-TCU-Plenário, a

proposta do Quadro de Indicadores e Metas para 2017 pactuada no Terceiro Termo Aditivo ao

instrumento contratual, celebrado em 22/02/2017, conforme Anexo II deste Relatório.

10. Ademais, considerando que este é o segundo ano consecutivo que esta Comissão
repactua as metas do Contrato de Gestão celebrado com a ACERP e Representantes do MEC,

e que a Associação não tem conseguido manter saldo financeiro do Contrato para operar os

primeiros meses do ano, levando a celebrar Termo Aditivo no início do exercício, a pactuação,
de metas para o ano seguinte deverá acontecer durante as reuniões de acompanhamerfto^
semestral.

VI. Recomendações da Comissão

S



11. No cumprimento do Inciso II do art. 4® da Portaria MEC n® 385, de 2016, esta Comissão

propõe as seguintes recomendações e sugestões:

ÀACERP:

Recomendações:

a. Relativamente ao Indicador 17, elaborar Quadro Resumo descrevendo os processos
formativos com os itens: "curso, data, ns de participantes, nome do formador e
objetivo da formação".

b. Buscar parcerias com Instituições de Ensino Superior, entre outras instituições com

capacidade de produzir conteúdos. Pelo fato de a TV Escola passar a ser distribuída em

canal aberto de TV digital nas capitais e grandes cidades, além de ter seu conteúdo

distribuído também sob outras formas de tecnologia, faz-se necessário um orçamento
que garanta a diversidade e a qualidade dos programas - evitando-se a repetição em
excesso-, pois estes são direcionados à formação de público, em especial educadores.

A imagem da TV Escola reflete diretamente a imagem do Ministério da Educação e,
seus programas, a política educacional do Ministério.

c. Como possibilidade para o reforço à recomendação anterior, que visa também ampliar
a capilaridade e cobertura dos conteúdos em discussão, sugere-se a construção de
projetos de captação de recursos em mídia e patrocínio, conforme legislação
específica, sempre em sintonia com o perfil do canal - comunicação pública de caráter
educativo -, assim como a previsão de percentual da mídia técnica da SECOM como
aporte de fortalecimento destes ativos.

d. Promover, diante dos desafios relativos à capacidade de rede de Internet para
depósito e distribuição de conteúdos, diálogos intersetoriais, em especial com a RNP,
para o incremento e consolidação de projetos em curso, como meio de se garantir
uma diminuição de custos nos processos utilizados pela TV Escola.

e. Apresentar, ao lado dos nomes dos programas, suas respectivas URLs, como forma de
se garantir uma rápida comprovação de sua produção e comprovação de primeira data

de exibição dos conteúdos roteirizados, de forma a verificar o seu ineditismo. No caso

dos conteúdos jornalísticos, a data de exibição já se mostra suficiente.

f. Relativamente ao Indicador 11, conforme já registrado no Relatório Semestral/2016,
mantém-se a sugestão da busca por Indicadores que reflitam uma meta a ser atingida,
já que o desenvolvimento do relatório não diz o suficiente sobre a quantidade e a
qualidade dos dados, informações capazes de auxiliar na aferição de uma meta de
desempenho da entidade.

g. Apresentar um quadro resumo retratando o diálogo com as Instituições parceii^a
destacando em especial os objetivos pactuado

AO



Ao MEC:

a) Tomar providências para efetivar a assinatura do Quarto Termo Aditivo do Contrato de

Gestão, considerando a repactuaçâo, entre esta Comissão, representantes do MEC que
acompanharam a Reunião e a Diretoria da ACERP, do Quadro de Indicadores e Metas
de Desempenho de 2017, pactuado no Terceiro Termo Aditivo ao instrumento

contratual. Observar o Anexo II deste Relatório.

À ACERP E AO MEC:

a) Definir uma agenda anual de campanhas educativas, a exemplo da Zika Vírus,
veiculada em 2016, sobre temas de formação cidadã.

Recomendações Estratégicas e de Longo Prazo:

ÀACERP

As recomendações estratégicas e de longo prazo exigem amadurecimento para a sua
implementação. A cada 2 anos, deverão ser avaliadas em conjunto com esta Comissão,
representantes do MEC que acompanham e assessoram as reuniões e com a Diretoria da
ACERP. Entretanto, à medida que forem sendo cumpridas, reformuladas ou superadas, as
recomendações deverão ser objeto de comentário pela CAA. Aquelas que têm caráter
permanente se manterão tal qual foram criadas. Considera-se como início para avaliação das

recomendações abaixo a Reunião de Avaliação Anual de 2016.

a. Apresentar informações explícitas e detalhadas sobre os fatores que interferem

favorável ou desfavoravelmente no cumprimento das metas pactuadas para cada um
dos Indicadores de Desempenho.

b. Melhoria contínua na elaboração dos Relatórios Semestrais e Anuais.

VIII. Encaminhamento para a Reunião de Acompanhamento Semestral/2017

12. Esta CAA propõe o período de 28 a 30 de agosto de 2017 para a Reunião de

Acompanhamento Semestral, na sede da ACERP, na cidade do Rio de Janeiro.

IX. Conclusão

13. Os resultados de um trabalho de avaliação, mesmo com indicadores apontando
positivamente para o cumprimento de metas acordadas, como é o caso do convênio entre o

MEC e a ACERP, necessariamente não implicam êxito pleno quando o objeto, em última

instância, é a Educação e a formação cidadã. No caso, dentro dos limites orçamentários
impostos por contingenciamentos decorrentes de crises diversas, podemos dizer que a gestão-^^
de 2016 do contrato em questão logrou êxito, considerando^e praticamente 100% de su^s^—y



metas foram realizadas, de acordo com as normas que regem as organizações sociais.

14. Observa-se, entretanto, que a grandeza da TV Escola enquanto instrumento "que

capacita, aperfeiçoa e atualiza educadores" (Portal MEC) e de formação cidadã, vem

paulatinamente perdendo fôlego e correndo riscos reais de sucumbir, caso sua missão não
seja realmente tratada como estratégica para o desenvolvimento, com sustentabilidade, de

nosso país. Isso, no entanto, não está diretamente ligado à relação mais dinheiro melhor

resultado.

15. Talvez este interregno que vivemos no país seja um momento importante para se

refletir sobre a questão, lembrando que a opulência nem sempre trouxe um diferencial para a

vida das pessoas, quando a pauta é a educação. Assim, além das recomendações e sugestões
de caráter mais técnico deixadas neste documento, propomos uma ampliação do diálogo

sobre o futuro do Canal, com a participação mais ampla de setores de nossa sociedade.

16. Além da manutenção dos recursos necessários para o fortalecimento e ampliação das

metas em curso, é estratégico se buscar a formação de redes inteligentes que possam

contribuir para o cumprimento da missão da TV Escola. Nesse sentido, estabelecer um

diálogo transdisciplinar entre Instituições e setores da sociedade que trabalham com a

integração das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem numa perspectiva livre,

solidária e cidadã, com respeito às diferenças em todos os seus aspectos, pode tornar-se uma

alternativa frutífera.

17. Conclui-se que, de acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de

Gestão, a Associação atingiu plenamente as metas compromissadas, obtendo a nota global

9,5.

Brasilia/DF, 19 de abril de 2017.
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Anexo I - Relatório Anual e Conclusivo 2017 da CAA CG MEC/ACERP

Comparativo das Metas Programadas e Alcançadas em 2016

ÍD indicador Unid. Péso
Pactuado

para 2016
Realizado

Grau de

Alcance

em 2016

Nota
Total de

Pontos

1. Macro processo: Produção e Aquisição de Conteúdos Educativos

1

Produção e coprodução de conteúdo audiovisual inédito

jornalístico para exibição em múltiplas plataformas, sendo

TV, Internet, aplicativos, games, simuladores etc

Minutos 3 6.480 7.372 113,77% 10,00 30,00

2

Produção e coprodução de conteúdo audiovisual inédito

roteirlzado para exibição em múltiplas plataformas, sendo

TV, Internet, aplicativos, games, simuladores etc.

Minutos 3 720 861 119,58% 10,00 30,00

3

Produção e coprodução de interprogramas para

comunicação e mobilização de conteúdo audiovisual para

múltiplas plataformas

Unidade 2 140 156 111,43% 7,00 14,00

4
Produção de chamadas para comunicação e valorização do

conteúdo audiovisual para múltiplas plataformas
Unidade 2 1.260 1.610 127,78% 10,00 20,00

5

Aquisição e licenciamento de conteúdo educativo e

cultural, audiovisual para múltiplas plataformas (TV,

Internet, aplicativos, games, simuladores etc)

Minutos 1 13.200 11.251 85,23% 9,00 9,00

2. Macro processo; D strIbMiçâo de Conteúdo Educativo

6 Transmissão e exibição do sinal da TV Escola por satélite Horas 3 99,00% 99,99% 101,00% 10,00 30,00

7
Disponibilidade da exibição por internet (streaming) do

sinal da TV Escola
Horas 3 95,00% 99,46% 104,69% 10,00 30,00



8
Disponibilidade de acesso aos vídeos (VoD) no Portal da TV

Escola
Horas 3 95,00% 99,81% 105,06% 10,00 30,00

9
Transmissão de conteúdo educativo e cultural adaptados

para acessibilidade: legenda oculta
Horas 1 6.350 6.594 103,84% 10,00 10,00

10
Transmissão de conteúdo educativo adaptado para

acessibilidade: audiodescrição
Horas 1 72 139 193,06% 10,00 10,00

3. Macro processo: inteligência Esltratégica e Comunicação

11 Monitoramento de indicadores de penetração Unidade 1 1 1 100,00% 10,00 10,00

12
Concepção e desenvolvimento de novos projetos para

produção de conteúdo para múltiplas plataformas
Unidade 1 12 30 250,00% 10,00 10,00

13

Concepção e desenvolvimento de projetos tecnológicos e

inovadores para enriquecer a produção e ampliar a

distribuição de conteúdo, em múltiplas plataformas

Unidade 1 3 4 133,33% 10,00 10,00

14

Concepção, desenvolvimento e realização ou participação

em projetos para comunicação, formação, mobilização e

divulgação de conteúdos

Unidade 1 1 1 100,00% 10,00 10,00

4. Miacrò processo: Gestão dé ÂVivos

15 Redução do volume de mídias analógicas não digitalizadas % 2 20,00% 12,80% 64,00% 6,00 12,00

16
Identificação do acervo digital de conteúdo bruto através

da Gestão (avaliação, catalogação e decupagem)
% 2 5,00% 5,70% 114,00% 10,00 20,00

17 Capacitação e treinamento Horas 1 24 27 112,50% 10,00 10,00

18 Reconhecimento do Modelo de Governança Pontos 1 125 118 94,40% 9,00 9,00

TOTAL 32 304

PONTUAÇÃO GLOBAL ^ 9,5
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Anexo II - Crítica das metas do Terceiro Aditivo do contrato, estabelecendo metas 2017

Comparativo das Metas do 3" Aditivo com a opinião da Comissão

ID Indicador Uníd. Peso
Pactuado

para 2016

Realizado

2016

VLR3'

TA

VLR prop.

CAA

Variação

TAXCAA

1. Macro processo: Produção e Aquisição de Conteúdos Educativos

1

Produção e coprodução de conteúdo audiovisual inédito

jornalístico para exibição em múltiplas plataformas, sendo

TV, Internet, aplicativos, games, simuladores etc

Minutos 3 6.480 7.372 5.824 5.824 0%

2

Produção e coprodução de conteúdo audiovisual inédito

roteirizado para exibição em múltiplas plataformas, sendo

TV, internet, aplicativos, games, simuladores etc.

Minutos 3 720 861 480 480 0%

3

Produção e coprodução de interprogramas para

comunicação e mobilização de conteúdo audiovisual para

múltiplas plataformas

Unidade 2 140 156 65 65 0%

4
Produção de chamadas para comunicação e valorização do

conteúdo audiovisual para múltiplas plataformas
Unidade 2 1.260 1.610 1.000 1.000 0%

S

Aquisição e licenciamento de conteúdo educativo e

cultural, audiovisual para múltiplas plataformas (TV,

internet, aplicativos, games, simuladores etc)

Minutos 1 13.200 11.251
-

-
0%

2. Macro processo: Distribuição de Conteúdo Educativo

6 Transmissão e exibição do sinal da TV Escola por satélite Horas 3 99,00% 99,99% 99% 99% 0%

7
Disponibilidade da exibição por internet (streaming) do

sina! da TV Escola
Horas 3 95,00% 99,46% 95% 95% 0%

8
Disponibilidade de acesso aos vídeos (VoD) no Portal da TV

Escola
Horas 3 95,00% 99,81% 95% 95% 0%

9
Transmissão de conteúdo educativo e cultural adaptados

para acessibilidade: legenda oculta
Horas 1 6.350 6.594 7.300 7.300 0%

10
Transmissão de conteúdo educativo adaptado para

acessibilidade: audiodescrição
Horas 1 72 139 364 364 0%

W

1
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11 Monitoramento de Indicadores de penetração Unidade 1 1 1 _ 1 100%

12
Concepção e desenvolvimento de novos projetos para

produção de conteúdo para múltiplas plataformas
Unidade 1 12 30 6 6 0%

13

Concepção e desenvolvimento de projetos tecnológicos e

inovadores para enriquecer a produção e ampliar a

distribuição de conteúdo, em múltiplas plataformas

Unidade 1 3 4 2 3 50%

14

Concepção, desenvolvimento e realização ou participação

em projetos para comunicação, formação, mobilização e

divulgação de conteúdos

Unidade 1 1 1 1 1 0%

áâèati

15 Redução do volume de mídias analógicas não digitalizadas % 2 20,00% 12,80% 30% -40%

16
Identificação do acervo digital de conteúdo bruto através

da Gestão (avaliação, catalogação e decupagem)
% 2 5,00% 5,70% 35% 5% -86%

17 Capacitação e treinamento Horas 1 24 27 20 20 0%

18 Reconhecimento do Modelo de Governança Pontos 1 125 118 250 125 -50%

19 Limite de gastos com pessoal da área meio % 1 - - 35% 30% -14%

TOTAL 33

PONTUAÇÃO GLOBAL

Observações:

Indicadores 1 até 10,12,14 e 17: A CAA opina pela manunteção das metas já pactuadas entre ACERP e MEC, pois estas encontram justificativa

no cenário de redução dos valores repassados pelo MEC à ACERP.

Indicador 11: A CAA entendeu saudável não eliminar a meta de um relatório que retrate a penetração das plataformas TV Escola.

Indicador 13: A CAA entendeu crível a meta de 3 projetos para o ano de 2017, e não de 2 projetos, conforme constante no aditivo 3.

Indicadores 15 e 16: entendendo-se que a meta do ano não acumula resultados de anos anteriores, e sim computa somente o resultado do ano,

os percentuais foram reduzidos.

Indicador 18: Considerando a troca de gestão e que em 2016 a ACERP não atingiu os 125 pontos, a CAA entendeu prudente manter a meta em

125 pontos

Indicador 19: A CAA entendeu que esta meta deveria ser mais agressiva, no sentido de contenção de despesas de RH para a área meio da

instituição. Assim sendo, sugere baixar o limite de 35% dos gastos de RH com colaboradores da atividade meio, para 30% do total dos gastos^ ^
RH.


