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O CONVIVA EDUCAÇÃO

O Conviva Educação é um ambiente virtual que apoia a gestão das Secretarias
Municipais de Educação (SME), a fim de contribuir para a aprendizagem dos
alunos.
Tem como objetivo informar, contribuindo para equidade de acesso a
informação; formar os Dirigentes e equipes técnicas; e fomentar uma rede de
troca de experiências!

O CONVIVA EDUCAÇÃO

A plataforma é totalmente gratuita para usuários
das SME (cadastrados) e demais usuários
(convidados).

Tem como público prioritário municípios de até 50
mil habitantes, mas qualquer município pode se
cadastrar.

Todos os conteúdos se baseiam em marcos legais e
diretrizes oficiais relacionados à Educação.

O CONVIVA EDUCAÇÃO
4.886 municípios brasileiros estão cadastrados no Conviva, sendo
4.290 municípios com até 50 mil habitantes.
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O CONVIVA EDUCAÇÃO
Alguns resultados importantes do Conviva Educação em 2015:

Cerca de 1.100 municípios acessam o Conviva
todo mês, buscando conteúdos e usando as
ferramentas.
Mais de 3.300 municípios utilizaram o Conviva
para elaborar seus Planos Municipais de
Educação (PME).
2.000 municípios foram impactados por
formações presenciais em todos os estados do
Brasil.

Mais de 2 milhões de visualizações desde o seu
lançamento da plataforma em 2013.
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HISTÓRICO DO PROJETO
Em 2011 algumas instituições foram “provocadas” pela Undime Nacional sobre
as reais necessidades dos gestores municipais de educação: Formação, Informação, Troca
de Experiências Exitosas. A ideia inicial era conceber um Programa de Formação e
Premiação de Dirigentes Municipais de Educação.
Este grupo, junto com a Undime, foi convidando outros envolvidos com a gestão da
educação pública e optou por realizar uma pesquisa em parceria com a Fundação
Getúlio Vargas para entender as necessidades dos Dirigentes Municipais de Educação e
suas equipes técnicas.
Como um dos principais resultados da pesquisa, foram levantados alguns desafios
enfrentados pelas secretarias:
Descontinuidade administrativa
Gestão de pessoas e recursos financeiros
Informações dispersas em vários locais e dificuldade em obter
indicadores atualizados dos municípios

A PARCERIA INSTITUCIONAL NO CONVIVA
O Conviva é uma iniciativa da Undime (União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação) em parceria com outros 11 institutos e fundações.
Parceiros institucionais

Apoio

O CONVIVA EDUCAÇÃO conta com a parceria e o alinhamento
das Políticas Nacionais de Educação

Reconhecimento
como tecnologia de
qualidade

Parceria Institucional

Ministro da Educação participa de
Lançamento da Plataforma em 2013

Contribuição para aspectos
técnicos com compartilhamento
de dados relevantes

GOVERNANÇA DO PROJETO
Para garantir o avanço do projeto, definimos desde o lançamento do
Conviva a organização do grupos de parceiros, mostrada na estrutura
abaixo.
Comitê Estratégico (AdE)
(representantes dos parceiros)

Gestor do
projeto
(Instituto
Natura)

Comitê Executivo (Comex)
(representantes

dos parceiros)

Comitê de
Curadoria

(parceiros)

Elegível a cada 4 anos
(de acordo com Termo
de Parceria)

Frentes de trabalho
(líderes e equipes, compostos por representantes do grupo de parceiros)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo de Parceiros:
Undime
Fundação Itaú Social
Fundação Lemann
Fundação M. C. Souto
Vidigal
Fundação Roberto Marinho
Fundação SM
Fundação Telefônica Vivo
Fundação Victor Civita
Instituto C&A
Instituto Natura
Itaú BBA
Todos pela Educação

A PARCERIA INSTITUCIONAL NO CONVIVA
E na prática como essa gestão funciona de forma colaborativa.

Reuniões quadrimestrais com todos os parceiros para acompanhar o projeto e
tomar decisões estratégias (2 instâncias diferentes – AdE e Comex).

Envolvimento dos parceiros nas diferentes frentes de trabalho, de acordo com
seu interesse e experiência, potencializando as sinergias (“inteligência
coletiva”).
Apoio dos parceiros em articulações institucionais para promover e divulgar o
Conviva.

Parceria formalizada através do Regimento Interno com todos os parceiros
(acordos e definições sobre a relação dos parceiros e gestão geral do projeto).
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OS DESAFIOS DO CONVIVA PARA 2016

Contribuir para que a secretarias tenham um bom processo de transição,
minimizando os problemas de descontinuidade na gestão (ano eleitoral).

1

4

2

Garantir o uso qualificado da plataforma pelas secretarias, com foco
em sensibilizar e apoiar o dirigente e a equipe técnica.

3

Fortalecer as parcerias do Conviva, entre os parceiros existentes,
novos parceiros e órgãos governamentais (FNDE, Inep etc).

Garantir coesão entre os parceiros.

Muito obrigado
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