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1. Antecedentes

Justificativa:
1 – Alta taxa de abandono no 1º  ano do ensino médio e baixa 
proficiência dos alunos.

2 – Desenvolvimento da economia mineira e aumento da 
demanda por pessoal com qualificação de nível técnico.

3 – Melhor aproveitamento da capacidade de formação 
instalada.

4 – Falta de padrão de qualidade das instituições formadoras.

5 – Bom conceito das instituições formadoras junto
aos empregadores.
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1. Antecedentes

Objetivo: 

Ampliar as oportunidades de acesso à educação
técnico-profissionalizante e ao mundo do trabalho
para jovens e adultos mineiros que estejam
cursando o ensino médio em escolas estaduais ou
que já tenham concluído esse nível de ensino.
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2. Cadeia de Resultados

Insumos Atividades Produtos Resultados Resultados

de longo

prazo

• Convênios 
com 

instituições 
públicas.

•Contratos com 
instituições 
privadas.

•Recursos 
financeiros do 

tesouro 
estadual.

•Equipe de 
gerenciamento 

e de MEA.

• Construção de 
rede de formação 

profissional de nível 
técnico com 
instituições 

credenciadas.

• Manual de 
avaliação de cursos 

técnicos e 
instituições 
formadoras.

•Mapeamento das 
necessidades de 

técnicos 
qualificados.

• Credenciamento 
das instituições 

formadoras.

•Processo de 
inscrição, seleção e 

matrícula.

• Redução da 
taxa de 

desemprego 
entre os jovens.

•Maior taxa de 
desenvolvimento 

econômico do 
estado de Minas.

• Aumento da 
proficiência média 

dos jovens 
matriculados  na 
escola estadual

•Redução da taxa 
de abandono no 
ensino médio da 
escola estadual.

•Aumento do 
numero de jovens 

com formação 
técnica em Minas.

•Instituições 
certificadas,

• Alunos 
matriculados  

em cursos 
tecnicos.
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3. Perguntas básicas da pesquisa

 O PEP contribui para elevar a proficiência
média dos alunos no ensino médio das
escolas estaduais?

 O PEP contribui para reduzir a taxa de
abandono dos alunos no ensino médio das
escolas estaduais?

 O PEP contribui para redução da taxa de
desemprego entre jovens em Minas
Gerais?

4. Indicadores de resultados

 Proficiência por aluno no 3º  ano do ensino médio 
em Português e matemática (PROEB).

 Taxa de abandono dos alunos do ensino médio da 
rede estadual de Minas medido pelo censo 
escolar.

 Proporção de jovens formados em cursos técnicos 
de nível médio entre jovens de 18 a 24 anos.

 Índice de desemprego em relação a PEA de 
jovens de 18 a 24 anos em Minas.
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5. Estratégia/Método de Identificação

 A avaliação de impacto será realizada
utilizando-se a metodologia de regressão
por descontinuidade onde serão
comparados os candidatos selecionados
com os não selecionados próximos a nota
de corte por curso.
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6. Dados e Amostra

 Banco de dados do PEP (inscritos e 
selecionados).

 Banco de dados o PROEB (3º ANO).

 Taxas de abandono (Censo Escolar).

 Base de dados da RAIS/CAGED.



6

11

7. Calendário/Plano de Trabalho

 Contratação de instituição especializada
para realizar a avaliação de impacto até
final de 2011. (instituição já contratada)

12

8. Fontes de Financiamento

 Recursos do Tesouro Estadual.


