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CEARA

Potencial pólo de desenvolvimento de software

27 municípios atendidos  :      Capital – 29 Escolas – 32 Turmas – 372 Alunos

Interior  – 34 Escolas – 41 Turmas – 577 Alunos

Formação complementar desenvolvida através de Educação a Distância (EaD)

Metodologia semipresencial, mediada por monitor universitário e profissionais da área de informática. 

O e-Jovem dispõe de um portal construído e acompanhado pelo grupo gestor, com espaço para debate, 
leitura e compartilhamento de informações. Funciona como um Ambiente Virtual de Aprendizagem -
(AVA), onde os participantes têm acesso a módulos de aprendizagem a distância, intercomunicação, 
oferta de oportunidades e comunidades de interesses.

O projeto esta estruturado em três fases: Módulo I (400h/a); Módulo II (880h/a); Estágio (120h).

participação do Estado na formação da mão de 
obra especializada de jovens oriundos das 
escolas públicas como contrapartida para esses 
diversos projetos de desenvolvimento de software 
que estão surgindo ou que venham a surgir nos 
próximos anos.

100 % Recursos : Governo do Estado do Ceara

Secretaria da Educação

Parceiros : 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará - (IFCE)
Organização Internacional Ashoka, através do Programa 
MudaMundo 
Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica –
(CNPQ) 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior 
do Ceará – (SECITECE): ‘Corredores Digitais’ 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – (STDS)  
Empresas locais. 

O e-Jovem visa integrar a Educação Profissional às diferentes modalidades de 
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, oferecendo 
formação complementar em Tecnologia da Informação (TI) para os jovens 
concluintes da 3ª série e egressos do ensino médio, da rede pública estadual.

o e-Jovem se insere nos objetivos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza –
(FECOP)

Início do Projeto: 2007

1. Antecedentes
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2. Cadeia de Resultados

Insumos
- Recursos do Governo 

do Estado

- Escola com no 

mínimo 02 LEI 

(Internet)

- Supervisor

- Responsável Local

- Educador Social

- Monitor/Instrutor

Atividades

- Credenciamento

das Escolas;

- Gestão acadêmica

do curso;

- Capacitação dos 

técnicos envolvidos

no Projeto;

- Desenvolvimento

da Plataforma;

- Construção da

Estrutura Curricular 

do Curso.

Produtos

- Escolas

credenciadas;

- Relatórios de 

acompanhamento;

-Técnicos

capacitados e 

qualificados;

- Plataforma

formatada e 

disponível para

utilização

- Material Didático

em formato

eletrônico

Resultados

-Elevar o nível de 

empregabilidade;

- Potencializar a 

capacidade 

empreendedora.

Resultado

s de 

longo 

prazo

- Alunos 

egressos do 
Projeto 
inseridos no 
mercado de 
trabalho 
atuando em TI 

•… •… •…•…•…
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3. Pergunta(s) básica(s) da pesquisa

 Os alunos egressos do Projeto estão 
atuando no mercado de trabalho no setor 
de TI (CLT, empreendedorismo e 
cooperativismo)?
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4. Indicadores de Resultado

 Número de alunos egressos atuando em 
TI (CLT, Empreendedorismo, 
Cooperativismo);

 Número de alunos certificados pelo curso;

 Número de alunos matriculados no 3º ano 
das escolas credenciadas.

 Número de alunos matriculados no 3º ano 
das escolas credenciadas e que também 
estão inscritos no Projeto.
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5. Estratégia/Método de Identificação

 Método: Diferença em diferença

 Estratégia: definição dos grupos

Grupo tratamento (alunos que concluíram o 
Projeto) 

Grupo controle (concluintes do ensino médio 
e egressos do ensino médio que não 
participaram do Projeto, escolhidos 
aleatoriamente)
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6. Dados e Amostra

Dados
 Base de dados gerada pelo Educacenso com a matrícula de 

alunos das escolas credenciadas.

 Base de dados gerada pela equipe de acompanhamento do 
Projeto com a quantidade de alunos matriculados no 
Projeto.

 Base de dados gerada pela equipe de acompanhamento do 
Projeto com a quantidade de alunos que concluíram o 
Projeto.

Amostra
 Alunos concluintes do projeto piloto: grupo tratamento
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7. Calendário/Plano de Trabalho

1º e 2º 
Mês

•Desenho da Avaliação

• Levantamento documental do projeto

•Definição da amostra

•Organização do Banco de dados já existentes

• Construção e validação dos instrumentos de coleta

3º Mês

• Pesquisa de campo

3º Mês

• Construção da base de dados coletados na pesquisa de campo

• Análise e tratamento
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8. Fontes de Financiamento

 Acordo de Empréstimo 7.600 – BR, 
Projeto Ceará SWAP II – Banco Mundial


