
ORIENTAÇÕES DO  
PROGRAMA DE INOVAÇÃO  

EDUCAÇÃO CONECTADA



A VELOCIDADE QUE PRETENDIA CONTRATAR NÃO ESTÁ 
DISPONÍVEL NA MINHA REGIÃO, O QUE FAZER?

1

DICA: A REDE DE ENSINO PODE NEGOCIAR UM PACOTE, EM PARCERIA COM AS ESCOLAS, PARA REDUZIR OS 
CUSTOS DA CONTRATAÇÃO. MUITAS VEZES SE A REDE FECHA UM PACOTE COM UM PROVEDOR PARA UM 

NÚMERO SIGNIFICATIVO DE ESCOLAS, É POSSÍVEL OBTER UM DESCONTO. MAS LEMBRE-SE: MESMO QUE A REDE 
CONTRATE, AS ESCOLAS SÃO RESPONSÁVEIS POR ADMINISTRAR O RECURSO!

Em casos de recursos insuficientes ou ausência de atendimento, a velocidade 
contratada pode ser diferente da inserida no PAF. Lembre-se que o contrato também 
pode ser inferior a que 12 meses. Atenção: Cuidado com a venda casada de pacotes, 
você não precisa contratar serviços adicionais como telefone fixo e TV a cabo para 

ter a internet. Também é possível que a escola contrate mais de um link para chegar 
à velocidade desejada. Nesse caso, é importante que seja feito um diagnóstico sobre 

quais ambientes ou usuários da escola utilizarão cada um dos links.



O QUE SIGNIFICA CUSTEIO E CAPITAL? 
COMO TOMAR A DECISÃO?
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Custeio significa utilizar o recurso do Programa para a contratação 
do serviço de internet e Capital a aquisição de equipamentos que 

possibilitem o uso de tecnologia na sala de aula, como roteadores e 
demais listados no PAF. 

Se sua escola ainda não tem internet ou possui um link com 
velocidade insuficiente para o uso desejado, recomenda-se o custeio, 

para viabilizar a conexão da sua escola. Se sua escola já dispõe de uma 
internet de alta velocidade, suficiente para o uso desejado, verifique se 
seus equipamentos estão em boas condições ou se necessitam serem 

trocados. Nesse caso, pode ser interessante o uso em capital, para a 
modernização desses equipamentos.



MINHA ESCOLA SUBMETEU O PAF ELABORADO,  
MAS AGORA PRECISA ALTERÁ-LO ENTRE OS 

RECURSOS DE CUSTEIO E DE CAPITAL, É PERMITIDO? 
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Não é permitido fazer alterações entre custeio e capital. É fundamental 
atentar para que essas categorias de despesa sejam também respeitadas 

no momento da execução, sob pena de reprovação da prestação de 
contas das UEx. É possível que se altere dentro das categorias, por 

exemplo: é permitido que a escola que indicou pretender comprar um 
Nobreak decida comprar um Access Point. Basta sinalizar isso em sua 
prestação de contas. O mesmo se aplica a velocidade da internet ou 

número de meses para os casos de custeio.



 QUAL A DIFERENÇA ENTRE A  
CONEXÃO SATELITAL, VIA RÁDIO E TERRESTRE?
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A conexão satelital, como próprio nome revela, é feita através de um satélite, 
sendo necessária a instalação de uma antena na escola. Ela é importante para 

o atendimento de regiões remotas e que muitas vezes não contam com a 
infraestrutura terrestre. A conexão via rádio é outra opção para as localidades que 

não contam com tal infraestrutura , também se fazendo necessária a instalação 
de antenas. Essa conexão é recomendada em localidades mais próximas a centros 

urbanos, mas que ainda assim não disponham da infraestrutura terrestre. A conexão 
terrestre é feita via fibra ótica ou outras redes e telefonia de alta capacidade, hoje 
é o melhor custo-benefício para o serviço de internet, por gerar uma conexão mais 

estável e com maiores velocidades disponíveis a um preço mais atrativo.



 É PERMITIDA A CONTRATAÇÃO DE INTERNET 
VIA RÁDIO DIRETAMENTE PELA ESCOLA  

COM OS RECURSOS DO PROGRAMA?
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Sim, foi alterada a resolução para atender as redes que 
necessitam contratar esse tipo de conexão. 



JÁ ENCONTREI O PROVEDOR, COMO FAÇO PARA 
PAGAR? E A PRESTAÇÃO DE CONTAS?
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Na hora de pagar, você pode utilizar o cartão PDDE da sua escola. Caso não tenha o 
cartão, é possível programar o pagamento do boleto em débito automático da conta 

da escola. É importante que você deixe registrado o procedimento de tomada de 
preços, ainda que os orçamentos sejam recebidos por telefone. Realize a cotação de 
pelo menos três fornecedores e salve em um documento qual o preço proposto por 

cada um. No caso de ausência de provedores o suficiente em sua região, deixe isso bem 
sinalizado no documento. Isso será fundamental na sua prestação de contas. Guarde 
os comprovantes de pagamento ou nota dos equipamentos comprados e lembre-se: 

não é permitido fazer mudanças entre custeio e capital como sinalizados no PAF, mas é 
possível alterações de valor dentro de cada uma das categorias.



RECEBI O RECURSO DO PDDE EM 2018 MAS NÃO 
VOU CONSEGUIR GASTAR TUDO, O QUE FAZER?
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O recurso do PDDE recebido esse ano, caso não 
gasto, pode ser reprogramado.



É POSSÍVEL A COMPRA DE COMPUTADOR 
PARA USO DE SERVIDOR DE REDE, COM O 

RECURSO DO PROGRAMA?
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Não. Só é permitida a compra dos 
equipamentos listados no PAF.



ESTARÁ DISPONÍVEL UMA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AUXILIAR AS UEX NA 

COMPRA DE EQUIPAMENTOS?
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O FNDE está em processo de formulação dessas 
atas mas ainda não há uma previsão concreta.



É POSSÍVEL REFORMULAR O PAF, REGISTRANDO EM ATA 
DA UEX E RESPEITANDO AS CATEGORIAS DE DESPESA? 
CASO POSITIVO, É POSSÍVEL ADQUIRIR OUTROS ITENS 
OU SERVIÇOS QUE NÃO ESTEJAM ESPECIFICADOS NA 

LISTAGEM APRESENTADA NAQUELE PLANO?
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Caso haja necessidade, a alteração do Plano de Aplicação Financeira é possível, 
desde que respeitadas as categorias econômicas de despesa (custeio e capital), 
ou seja, a UEx não pode utilizar recurso de capital para contratação de serviço 
de cabeamento, por exemplo. As alterações devem ser registradas em ata para 

posterior comprovação no momento de prestação de contas. A compra de 
itens não previstos na listagem do PAF fica condicionada ao objeto principal 
do programa, ou seja, acesso à internet em alta velocidade e fomento do uso 

pedagógico de tecnologias digitais na educação básica.



EXISTE ALGUMA ESPECIFICIDADE PARA O 
PROGRAMA EM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO 

DE CONTAS JUNTO AO FNDE?

11

Não. A prestação de contas segue as mesmas regras dispostas 
para o PDDE e suas ações agregadas, de acordo com a 

Resolução CD/FNDE nº 15, de 10 de julho de 2014.



POSSO DESISTIR DO PROGRAMA?
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Inicialmente, entre em contato com sua Secretaria de 
Educação para permitir a avaliação e revisão das ações do 

Programa. Exaurindo-se as possibilidades de execução, a UEx 
deverá devolver os recursos à União.



É NECESSÁRIO A OBTENÇÃO DE UMA 
CERTIDÃO NEGATIVA PARA CADA 

BOLETO GERADO NO PAGAMENTO DAS 
MENSALIDADES DA INTERNET PARA A 
PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O FNDE?
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Não há previsão nos normativos do FNDE sobre a 
necessidade de obtenção de Certidão Negativa.




