Lista de Indicadores do FNDE.

Índice de
Referência
2013

Índice
Previsto
Meta/2014

Índice Observado
Resultado/2014

Periodicidade

Fórmula de Cálculo

99,38%

98,60%

102,05%

trimestral

Recursos executados divididos pelos recursos previstos,
multiplicado por cem.

100,00%

90,00%

77,57%

trimestral

03.3 Taxa de Custeio do EJA

97,01%

90,00%

79,68%

trimestral

03.4 Taxa de custeio da formação profissional e tecnológica

94,41%

90,00%

102,07%

trimestral

DENOMINAÇÃO DOS INDICADORES

Perspectiva: 2-Resultados Institucionais
Objetivo Estratégico: 03. Recursos técnicos e finaneiros na educação

Indicadores

03.1 Taxa de execução de recursos financeiros - Alimentação
03.2 Taxa de custeio da educação infantil

Valor total repassado dividido
multiplicado por cem.
Valor total repassado dividido
multiplicado por cem.
Valor total repassado dividido
multiplicado por cem.

pelo valor

total demandado,

pelo valor

total demandado,

pelo valor

total demandado,

Objetivo Estratégico: 04. Controle e transparência na aplicação dos recursos

04.1 Visibilidade dos recursos

21.183.820 14.400.000

13.364.477

mensal

Quantidade de consultas ou acessos à página do FNDE.

Perspectiva: 3-Processos Internos
Objetivo Estratégico: 05. Promover o monitoramento permanente e integrado

05.1 Taxa de recursos monitorados (Proinfância)

18,50%

35,00%

90,80%

trimestral

Recursos repassados a programas e projetos monitorados sobre o
total de recursos vigentes no exercício.

05.2 Taxa de obras supervisionadas

79,56%

35,00%

105,28%

trimestral

Quantidade de obras previstas em contrato de supervisão sobre o
total de obras supervisionadas in loco.

06.1 Indice de respostas ao cidadão

90,03%

85,00%

90,90%

mensal

Total de demandas atendidas no período dividido pelo total de
solicitações recebidas no período, multiplicado por cem.

06.2 Taxa de qualidade do atendimento ao usuário

93,74%

90,00%

81,30%

mensal

Calculado pelo número de respostas positivas (satisfeitos + muito
satisfeitos) dividido pelo total respostas recebidas, estas subtraídas
pelas respostas indiferentes.

06.3 Indice agregado de capacitação de conselhos de controle social

21,72%

80,00%

217,81%

anual

Calculado pela média aritmética dos índices de capacitação das
Unidades Executoras (UEXs), do Conselho de Alimentação (CAE) e
do Fundeb (CACS). IAgCCS = (IUEx + ICAE + ICACS)/3

93,09%

80,00%

100,00%

anual

Indicadores

Objetivo Estratégico: 06. Incentivar e qualificar o controle social

Objetivo Estratégico: 07. Apoiar a formação dos gestores educacionais e comunidade
escolar

07.1 Índice de avaliações positivas

Total de questionários com respostas positivas, dividido pelo total de
questionários respondidos, multiplicado por cem. (Pesquisa)

Índice de
Referência
2013

Índice
Previsto
Meta/2014

Índice Observado
Resultado/2014

Periodicidade

Fórmula de Cálculo

08.1 Taxa de assistência técnica

95,01%

85,00%

100,00%

trimestral

Relação entre quantidade de municípios atendidos no PAR/
quantidade de municípios demandantes no PAR, multiplicado por
cem.

08.2 Taxa de atendimento com recursos do PAR

58,33%

63,00%

80,49%

trimestral

Relação entre a quantidade de recursos transferidos por meio do
PAR dividido pela quantidade de recursos empenhados por meio do
PAR, multiplicado por cem.

3,52%

45,00%

124,30%

trimestral

Relação entre recursos financeiros repassados aos entes para o
PAC (no ano) dividido pelos valores empenhados para as ações do
PAC (no ano), multiplicado por cem.

DENOMINAÇÃO DOS INDICADORES

Indicadores

Objetivo Estratégico: 08. Prestar assististência técnica e financeira aos entes
governamentais e demais atores do sistema educacional

08.3 Taxa de assistência financeira no PAC

102,44%

97,00%

97,24%

anual

Quantidade de alunos atendidos pelos Programas do Livro nas
diversas modalidades de ensino dividido pelo número total de alunos
declarados no Censo Escolar no ano de atendimento, multiplicado
por cem.

91,62%

92,00%

92,45%

trimestral

Quantidade de Atendimento (Demanda Registrada) dividido pela
quantidade de Demanda, multiplicado por cem.

09.1 Adesão ao FGEDUC

61,15%

58,00%

Não aferido

mensal

Relação percentual obtida entre a quantidade de mantenedoras com
adesão ao Fgeduc e o total de mantenedoras ativas.

09.2 Taxa de utilização do FIES

22,90%

15,00%

39,27%

trimestral

Relação entre a quantidade de contratos em utilização do FIES e o
número matrículas em IES privadas.

79,68%

75,00%

84,75%

trimestral

Relação entre quantidade de itens do RPN homologados pela
quantidade de itens licitados no período, multiplicado por 100.

8,58 dias

12,00 dias

7,51 dias

trimestral

Calculado pela quantidade de dias entre a solicitação de adesão no
Sigarpweb e a autorização do FNDE dividido pela quantidade de
pedidos de adesão no período.

11.1 Repercussão da atuação do órgão na imprensa

97,28%

73,00%

93,12%

mensal

11.2 Nível de Satisfação dos Interlocutores Internos

74,74%

75,00%

75,92%

anual

63,15%

80,00%

76,19%

anual

08.4 Índice de atendimento dos programas do livro

08.5 Taxa de atendimento do Transporte Escolar
Objetivo Estratégico: 09. Assegurar o financiamento estudantil

Objetivo Estratégico: 10. Aprimorar a gestão de programas e ações educacionais e
compras governamentais

10.1 Taxa de homologação dos itens do RPN

10.2 Tempo médio de adesão às ARPs

Indicadores

Objetivo Estratégico: 11. Intensificar a comunicação institucional

Relação obtida entre a quantidade de matérias positivas e neutras
pela quantidade total de matérias citadas, multiplicado por cem.
Pesquisa de opinião sobre a satisfação dos clientes/usuários
internos (relação obtida pela quantidade de questionários com
respostas positivas pelo total de questionários respondidos).

Objetivo Estratégico: 12. Promover a gestão do conhecimento organizacional

12.1 Taxa de implementação de cursos no ambiente de gestão do conhecimento
do FNDE

Relação obtida entre o total de cursos de EAD no ambiente pelo total
de cursos de EAD no FNDE, multiplicado por cem.

DENOMINAÇÃO DOS INDICADORES

Índice de
Referência
2013

Índice
Previsto
Meta/2014

Índice Observado
Resultado/2014

Periodicidade

Fórmula de Cálculo

Objetivo Estratégico: 13. Aprimorar e institucionalizar os processos de trabalho e de
gestão

13.1 Indice de modelagem dos processos

Calculado por meio da soma do total de processos modelados / total
de processos identificados, multiplicado por 0,3; do total de
processos redesenhados / total de processos modelados,
multiplicado por 0,4; do total de processos implantados / total de
processos redesenhados, multiplicado por 0,2, multiplicado por cem.

26,60%

45,00%

42,76%

trimestral

14.1 Atendimento a Demandas Externas

-

80,00%

92,73%

mensal

Medir o nível de atendimento às demandas encaminhadas por
Órgãos Externos.

14.2 Taxa de Implantação do Sigpc

-

20,00%

17,00%

trimestral

Mensurar o percentual de desenvolvimento do sistema de prestação
de contas on line - SIGPC.

16,16%

100,00%

170,12%

trimestral

Quantidade de laboratórios instalados dividido pelo total de
laboratórios entregues, multiplicado por cem.

325,27%

100,00%

184,36%

trimestral

Quantidade de tablets ativados dividido pelo total de tablets
entregues, multiplicado por cem.

38,46%

100,00%

69,72%

trimestral

Quantidade de escolas conectadas em banda larga dividido pelo
total de escolas previstas, multiplicado por cem.

92,05%

85,00%

93,70%

anual

17.1 Taxa de adesão aos programas de incentivo

50,18%

40,00%

54,19%

trimestral

Calculado pela quantidade de servidores beneficiários dos
Programas de Incentivo pela quantidade total de servidores,
multiplicado por cem

17.2 Percentual de cargos comissionados e funções ocupadas por servidores de
carreira do FNDE

72,24%

65,00%

75,70%

trimestral

Somatório da quantidade de DAS e FCFNDE ocupadas dividido pelo
total de DAS e FCFNDE, multiplicado por cem.

Indicadores

Objetivo Estratégico: 14. Aperfeiçoar os processos de prestação de contas

Indicadores

Objetivo Estratégico: 15. Intensificar o uso de tecnologias integradas e
inovadoras

15.1 Taxa de instalação de laboratórios
15.2 Taxa de tablets ativados
15.3 Taxa de escolas conectadas em banda larga

Perspectiva: 4-Pessoas e Tecnologia
Objetivo Estratégico: 16. Dotar e manter o FNDE de quadro de servidores
comprometidos e qualificados

16.1 Desempenho individual

Calculado pela relação do número de servidores que atingiram nota
maior ou igual a 4 na Avaliação de Desempenho pela quantidade
total de servidores que realizaram a avaliação, multiplicado por cem.

Indicadores

Objetivo Estratégico: 17. Promover a valorização de servidores

DENOMINAÇÃO DOS INDICADORES

Índice de
Referência
2013

Índice
Previsto
Meta/2014

Índice Observado
Resultado/2014

Periodicidade

Fórmula de Cálculo

Indicadores

Objetivo Estratégico: 18. Promover a modernização da infraestrutura física
e tecnológica

18.1 Índice de satisfação do usuário quanto à estrutura física e logística

82,88%

85,00%

77,07%

mensal

18.2 Disponibilidade dos sistemas informacionais

99,96%

95,00%

98,97%

mensal

Calculado pelo número efetivo de atendimento prestado pelo
CA4040, em relação ao número de ocorrências registradas por meio
do Sistema da Central de Atendimento - CA 4040, multiplicado por
cem.
Tempo de disponibilidade dos sistemas pelo tempo total, multiplicado
por cem.

4,00
ressalvas

4,00
ressalvas

7,00
ressalvas

anual

Número de ressalvas apresentados no Relatório Anual de Auditoria
Externa.

99,20%

92,50%

97,52%

Limite orçamentário empenhado pelo limite orçamentário
trimestral recebido.

101,58%

82,50%

97,59%

Calculado pelo somatório dos valores pagos e transferidos,
trimestral dividido pelo limite recebido para UO FNDE, nas fontes 12 e
13.

Perspecitva: 5-Controle e Legalidade
Objetivo Estratégico: 19. Assegurar a regularidade das decisões
administrativas

19.1 Índice de Ressalvas
Perspectiva: 6-Orçamentária

Indicadores

Objetivo Estratégico: 20. Assegurar a Gestão dos recursos orçamentários
e financeiros

20.1 Taxa de execução orçamentária
20.2 Taxa de execução financeira

