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REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO GERAL DO SIMCAQ 
LOCAL: GABINETE DO SECRETÁRIO BINHO MARQUES, SASE/MEC 
DATA: 28 DE ABRIL DE 2015 
 
BREVE RELATO 
 
No último dia 28 de abril, o Secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino do MEC, Binho 
Marques, convidou instituições e entidades1 que discutem políticas e gestão da educação, 
especialmente o financiamento da educação, para debater projeto em andamento da SASE/UFG, 
coordenado pelo Prof. Tiago Alves2, que trata do desenvolvimento do SIMCAQ (Simulador de custos 
para planejamento de sistemas públicos de educação básica em condições de qualidade), um 
software que auxilia dirigentes municipais de educação a calcularem os custos da oferta 
educacional, servindo, principalmente, como um poderoso instrumento de planejamento e 
replanejamento, capaz de auxiliar no aperfeiçoamento contínuo do processo de gestão, com 
fortalecimento da gestão democrática. 
  
O Secretário Binho declarou publicamente o interesse do MEC no instrumento e o apoio já 
efetivado no sentido de se executar um primeiro projeto, para transformar a versão original do 
software, desenvolvido em formato inicial ao longo do período de realização da tese de doutorado 
do Prof. Thiago, na USP-Ribeirão Preto, sob a orientação do Prof. José Marcelino, em versão 
desktop. Uma segunda etapa, que está para ser iniciada neste momento, é a transformação da 
versão desktop em versão web, que deverá ficar disponível no Portal Planejando a Próxima Década, 
do MEC, com acesso livre a qualquer interessado. 
  
A ideia inicial era que o Prof. Thiago fizesse uma apresentação geral do SIMCAQ aos convidados, 
mas de acordo com o pesquisador, ainda não havia condições técnicas para essa apresentação. 
Dessa forma, a reunião teve por objetivo apenas dar início a um processo de discussão, sendo que 
as entidades e instituições presentes foram convidadas pelo Secretário Binho a participarem do 
processo de aperfeiçoamento do instrumento, e cada uma tem um tipo de contribuição diferente a 
fazer. Além disso, o Secretário ressaltou que esse seria um caminho bastante positivo, inclusive, 
para ajudar o MEC a alinhar, internamente e sob a liderança do Ministro Janine, conceitos e 
procedimento relacionados ao CAQ (Custo Aluno Qualidade), previsto no PNE. Na opinião do 
Secretário, o aperfeiçoamento do SIMCAQ com a ajuda de todos e com os entendimentos internos 
no MEC de forma paralela, podem ajudar o Ministério a trabalhar de forma articulada com o 
Conselho Nacional de Educação para que o reexame do Parecer 08/2010 ocorra de forma 
democrática e com posicionamentos claros do Ministério da Educação. 
 
As ideias apresentadas pelo Secretário foram bem recebidas pelos presentes, que se manifestaram 
favoráveis à decisão da SASE/MEC de discutir o CAQ e chamar para si a gestão do software que a ele 

                                                           
1 Entidades e instituições convidadas pela SASE/MEC: UNDIME, CONSED, UNCME, FNCE, CNE, CNTE, ANPEd, 

ANPAE e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.  
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se vincula, produzido no interior de uma Universidade pública e que, portanto, demonstra a 
sensibilidade dos pesquisadores com relação à realidade da gestão dos dirigentes municipais. 
  
Os presentes manifestaram interesse em colaborar no processo, ficando muito claro que nessa fase 
de desenvolvimento do projeto, o Prof. Thiago precisa receber o apoio não apenas da SASE/MEC, 
mas também de grupos de pesquisa e das entidades do FNE para o desenho do software.  
  
Como encaminhamentos, os presentes decidiram que em uma próxima oportunidade, a ser 
agendada entre o Prof. Thiago e o Secretário Binho Marques, as entidades e instituições serão 
novamente convidadas para assistir uma apresentação detalhada do software. Um segundo 
encaminhamento foi o compromisso assumido pela SASE de apresentar, nessa futura reunião, uma 
proposta de agenda de trabalho, garantindo a contribuição de especialistas nas diferentes 
dimensões do SIMCAQ e o acompanhamento e contribuição do Fórum Nacional de Educação no 
processo, para que todos possam ter conhecimento das ações desenvolvidas e para que possam 
colaborar com o aperfeiçoamento do SIMCAQ e com o desenvolvimento do CAQ, previsto no PNE. 
  
A SASE/MEC reafirma que a versão web do SIMCAQ é de interesse público por representar um 
importante instrumento de gestão educacional. Sua disponibilização aberta aos dirigentes, 
gestores e entidades de controle social fortalecerá a concepção de sistema, tornará as decisões 
mais transparentes, fortalecerá os mecanismos de gestão democrática e servirá como locus de 
formação no contexto do Sistema Nacional de Educação.  
 


