Public Governance Canvas® FNDE
Parcerias / Fornecedores/Colaboradores
Agentes Financeiros, BNDES, IES, MEC, CAPES, INEP Inmetro, Entidade Privada (construtoras, empreiteiras, fornecedores de alimentos,
livros, transporte, mobiliário e equipamentos etc.), Mantenedoras, Institutos de Pesquisa, Desenvolvedores de Sistemas de TI, Órgãos
do Poder Legislativo e Executivo, Órgãos de Controle, Instituições Bancárias, Prefeituras Municipais, Gestores Educacionais, Secretarias
Estaduais, Institutos de Pesquisa, Sistema Público de Ensino, Conselhos Nacionais, UNDIME, CONSED, Congresso Nacional, SEDUCS,
Servidores do FNDE, MDS, ME, Órgãos Federais (IFES/Universidades), OEI ((Organização dos Estados Ibero-americanos), ABC (Agência
Brasileira de Cooperação – MRE), RFB, PGFN, Órgãos de Classe, Conselhos, Órgãos setoriais e centrais do SIPEC e SIORG, Correios, IPT,
Organismos Internacionais, CRN, CFN, ANVISA, CAISAN, editores, MPOG

Recursos
 Recursos Humanos
 Recursos financeiros e materiais
 Sistemas informatizados (Portal
da Estratégia, SIAFI, SIGEF, SAE,
SIMEC, EDUCACENSO, SIAPE,
SIORG, SISG, SGC, SIPAC,
SISFIES, SGB, SAPE, SPAE, SIMEC
Obras 2.0, SIMEC/Emendas,
SiGPC, SICONV, SAPENET, SIOP)
 Ferramentas de sistemas de
informação (Office, Starteam,
Publisher/ARIS)
 Regularidade jurídica
 Mapas e informações de processos
do FNDE
 Informações técnicas, financeiras
e referentes ao desempenho
 Infraestrutura física e tecnológica
 Informação acerca dos programas
do FNDE

Processos






























Capacidades
Conhecimento em gestão, gestão
educacional, gestão pública e
gestão de pessoas
Conhecimento orçamentário
financeiro e contábil
Conhecimento Jurídico
Conhecimento em TI
Conhecimento em comunicação
social
Conhecimento em legislações
específicas
Habilidade de interpretação e
redação
Conhecimento em auditoria,
fiscalização e métodos de
avaliação

Outros stakeholders
Sociedade, Organizações não governamentais










Prestação de assistência técnica aos entes governamentais e demais
atores do sistema educacionais
Prestação de assistência financeira para execução de Programas
Educacionais
Coordenar a execução de transferências de recursos com vistas a
prestar assistência financeira a projetos e programas educacionais
Gestão das atividades relativas à execução orçamentária e financeira
Coordenação e supervisão do acompanhamento da execução dos
serviços de agentes financeiros no âmbito do financiamento
estudantil
Fornecimento de subsídios técnicos para auxiliar a defesa em juízo
do FIES
Promover a gestão dos sistemas internos de adesão a registro de
preços, de contratos e de compras
Realização de contratação de bens, obras e serviços
Formulação , implantação e supervisão das atividades de
relacionamento institucional
Desenvolvimento de acordos com instituições e parceiros
Planejamento, coordenação, supervisão e monitoramento da
execução dos programas do livro, as ações do PNAE e transporte
escolar
Aquisição de equipamentos e infraestrutura de inclusão digital
Desenvolvimento de ações de inclusão digital
Desenvolvimento de relatórios gerenciais relacionados ao
planejamento governamental e à gestão orçamentária e pareceres
sobre a prestação de contas anual e tomadas de contas especiais
Desenvolvimento e execução dos planos de capacitação dos
executores dos programas educacionais, gestores educacionais e
comunidade escolar
Comunicação de informações institucionais e desenvolvimento de
matérias
Articular com órgãos da Administração Pública Federal e entes da
Federação
Criação de campanhas publicitárias
Estabelecimento e supervisão de padrões construtivos mínimos para
projetos de infraestrutura educacional
Desenvolvimento de monitoramento permanente e integrado
Planejamento, coordenação e acompanhamento das atividades de
inovação tecnológica para os clientes internos e externos do FNDE
Participação/desenvolvimento de eventos nacionais e internacionais
envolvendo o FNDE e seu escopo de atuação
Conceder apoio técnico aos entes da Federação






























Produtos
Assistência técnica aos entes governamentais e
demais atores do sistema educacional
Assistência financeira para execução de
programas educacionais
Relacionamento e Atendimento institucional
Bolsas de estudo a participantes de programas
Financiamento estudantil
Acompanhamento de serviços de agentes
financeiros no âmbito do financiamento estudantil
Editais de materiais didáticos e adesão ao
registro de preços
Contratação de bens, obras e serviços
Acordos com instituições e parceiros (inclusive de
cooperação internacional)
Recursos financeiros para alimentação, livros e
transporte escolar (lanchas, ônibus, barcos e
bicicletas)
Equipamentos e infraestrutura de inclusão digital
Ações de inclusão digital
Relatórios gerenciais relacionados ao
planejamento governamental e à gestão
orçamentária e pareceres sobre a prestação de
contas anual e tomadas de contas especiais
Capacitação (treinamentos e capacitações) dos
executores dos programas educacionais, gestores
educacionais e comunidade escolar, referentes ao
escopo de atuação do FNDE
Informações institucionais e publicação de
matérias (comunicação)
Respostas a demandas da sociedade civil e de
órgãos dos poderes Executivo e Judiciário
Campanhas publicitárias
Padrões construtivos mínimos
Monitoramento permanente e integrado
Tecnologias integradas e inovadoras
Integração e transparência com órgãos de
controle e entes federados
Eventos nacionais e internacionais envolvendo o
FNDE e seu escopo de atuação
Apoio técnico aos entes da Federação

Clientes
 Professores e estudantes
 Sociedade (cidadãos)
 Gestores educacionais
estaduais e municipais
 Bolsistas
 Entes Federados
 Escolas públicas
 Escolas privadas de
educação especial
 Entidades executoras
 Atores sociais envolvidos
com o PNAE
 Secretarias estaduais e
Distritais de Educação
 MEC
 Universidades
 Secretarias do MEC, INEP
e CAPES
 Pregoeiros
 Pensionistas
 Sistema S
 Avaliadores
 CACS
 MPF
 PF
 ONGs/OSCIPs
 UExPGF
 AGU
 Mídia
 Órgãos de Controle
 Conselhos
 Médicos

Impactos
 Acesso universal e
democrático à educação de
qualidade
 Fortalecimento da escola e
dos sistemas de ensino
 Transparência na aplicação
dos recursos
 Tempestividade na execução
dos recursos financeiros das
ações finalísticas do FNDE
 Recursos orçamentários e
financeiros devidamente
gerenciados
 Melhoria e ampliação da
infraestrutura da rede física
escolar
 Qualidade e efetividade no
processo de construção de
obras escolares e
universitárias
 Fortalecimento da Gestão
Escolar
 Melhoria da qualidade da
saúde da família
 Melhoria das condições físicas
e pedagógicas dos
estabelecimentos de ensino
da educação básica
 Crescimento e
desenvolvimento
biopsicossocial
 Formação de práticas
alimentares saudáveis
 Uso de tecnologias integradas
e inovadoras na educação
 Excelência no atendimento
institucional

Valor
Disponibilizar o acesso universal à educação por meio de um serviço
de confiança e credibilidade, gerando satisfação de beneficiários,
parceiros e servidores do FNDE.

