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PPA 2020– 2023 “PLANEJAR, PRIORIZAR, ALCANÇAR” 

 

PLANO PLURIANUAL DO ÓRGÃO  2020-2023 

 

 

Programa Finalístico do MEC 

 

 Programa 5011 - Educação Básica de Qualidade 

Diretriz: Dedicação prioritária à qualidade da educação básica, especialmente a educação infantil, e à preparação para o mercado de 

trabalho. 

Objetivo: Elevar a qualidade de Educação Básica, promovendo o acesso, a permanência e a aprendizagem com equidade. 

Ação: Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica- No Estado do Rio de Janeiro. 

Produto: Aluno Matriculado 

 

Abaixo os objetivos estratégicos do PEI/IBC alinhados a esse Programa: 
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 Ampliar a oferta da educação básica 

 Garantir a oferta de atendimentos especializados 

 Realizar atendimentos na Área Médica Oftalmológica 

 Ampliar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio 

 Oferecer cursos de educação superior 

 Ampliar a oferta de cursos de extensão e de aperfeiçoamento 

 Promover e apoiar eventos 

 Fomentar publicações 

 Distribuir materiais especializados para pessoas com deficiência visual, com deficiência visual associada a outras deficiências e 

com surdocegueira 

 Promover a avaliação de materiais especializados e de tecnologias empregadas na sua produção 

 Promover o ingresso, a permanência e a formação dos alunos 

 Oportunizar a realização de pesquisas 

 Desenvolver materiais especializados para pessoas com deficiência visual 

 Produzir materiais especializados para pessoas com deficiência visual 

 

 Programa 5013- Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

Diretriz: Dedicação prioritária à qualidade da educação básica, especialmente a educação infantil, e à preparação para o mercado de 

trabalho. 

Objetivo: Fomentar a formação de pessoal qualificado, fortalecendo a assistência estudantil, e a inovação de forma conectada às 

demandas do setor produtivo e às necessidades da sociedade em um mundo globalizado. 

Ação: Apoio à Residência em Saúde - Nacional 
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Produto: Bolsa concedida 

 

Abaixo os objetivos estratégicos do PEI/IBC alinhados a esse Programa: 

 

 Realizar atendimentos na Área Médica Oftalmológica 

 Oferecer cursos de educação superior 

 

Programa de Gestão do MEC 

 

 Programa 2109- Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 

Objetivo: Pagamento de Pessoal 

Ação: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação- No Rio de Janeiro 

Produto: servidor capacitado 

 

Abaixo o objetivo estratégico do PEI/IBC alinhado a esse Programa: 

 

 Dimensionar o quadro de servidores, qualificar e capacitar por competências 


