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Grupo Nacional de Educação Fiscal – GEF 
 
PERÍODO: 20 e 21 de fevereiro de 2014. 

LOCAL: Escola de Administração Fazendária ESAF – Brasília – DF 

 

PAUTA: 

 
Objetivos do Evento: 

 Atualização e discussão das atividades do Programa Nacional de Educação Fiscal. 

Público-alvo: 

Representantes do Grupo de Educação Fiscal  

Carga horária: 16h  
Conteúdo Pauta: 
  
Dia 20/02 
9:00 – 12h 

 Reunião do Comitê Executivo 
o Diagnóstico – apresentação da proposta 
o Plano estratégico 
o Apresentação da estratégia da GEREF par atingir metas propostas no Plano Estratégico – 

responsabilidades 
o Metodologia a ser utilizada com o grupo GEF para debater assuntos apresentados pelos 

Representantes Federais. 
 
14h – 15:45 

 Apresentação do MEC – Programa Mais Educação, Curso de Gestores Escolares 
 
16h – 17:30 

 Apresentação da RFB – resultados da Educação Fiscal em 2013 
 
Dia 21/02 
8:30 – 12:00 

 Apresentação da CGU – Portal da Transparência 

 Apresentação da SOF – ações da Educação Fiscal pela SOF 

 Informes da GEREF 
o Plano Estratégico – responsabilidades 
o Apresentação da estratégia da GEREF para atingir metas propostas no Plano Estratégico 

 Gerência de Educação Fiscal 
 Reuniões sistematizadas grupo Federal 
 Capacitação moodle para coordenadores 
 Melhoria da comunidade 

o Cronograma do Prêmio FEBRAFITE 
o Modelo de Agenda Formação em Finanças Públicas e Educação Fiscal para Prefeituras. 
o Semana de Educação Financeira 
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o Papel do representante e coordenadores 
o Papel das comissões dentro do projeto estratégico  
o Vagas para o DEF 
o Participação financeira dos Estados para oferta do DEF – produção gráfica e pagamento de tutores 

 
 
14:00 – 18:00 

 Reunião Grupos Temáticos 

 Discussão DEF – participação dos coordenadores nacionais (Lídia e Hallyson) 

 Debate em grupos, separados por comissões, sobre os Planos de Ação do PNEF 

 Apresentação de cada comissão 

 

REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO 

Dia 20/02 - manhã 

Ronaldo, gerente do Programa Nacional de Educação Fiscal inicia a reunião informando a pauta da 55ª Reunião do 
Grupo de Educação Fiscal (GEF). Falou sobre o novo estágio do GEF e necessidade de melhor definição dos papeis 
dos seus atores, visto a diversidade de atividades e órgãos envolvidos no programa. Fez ainda referencia ao papel 
fundamental dos representantes no que diz respeito a articulação, institucionalização e coordenação do Grupo de 
Educação Fiscal Estadual – GEFE. 

Apresentação do Diagnóstico coletado pela Gerência de Educação Fiscal (GEREF). Questionamento da represente 
da Secretaria de Fazenda de Alagoas, Aida, sobre se houve resposta dos estados que não haviam respondido o 
diagnóstico na última reunião. O Ronaldo informou que foram enviados email, comunicados e por fim ofício, 
encaminhados diretamente aos secretários, cobrando as respectivas respostas. Alguns responderam e outros não, 
o que prejudicou sobremaneira a analise dos resultados do Programa. 
 
Logo após foram iniciada as discussões o plano de ações do planejamento estratégico de acordo com cada objetivo 
estratégico, sob o ponto de vista das possibilidades de sua execussão com base no orçamento disponível para 2014. 
Detalhamento das ações, objetivo estratégico 1 – aferir o grau de percepção da gestão fiscal. Diante da sua 
impossibilidade de realização por falta de orçamento, Antônio Lindemberg (RFB), propôs verificação de um 
contrato existente entre a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e a FGV, a qual realiza pesquisas para o 
Ministério. Inclusive já fez uma pesquisa para a RFB utilizando esse contrato. Seria interessante uma aproximação a 
fim de que a GEREF utilizasse esse contrato também para fazer a sua pesquisa.  
Análise do objetivo estratégico 2 – viabilizar financeiramente o PNEF. Criação do Fundo Nacional de Educação Fiscal 
– FUNEF. Fundo com a participação dos estados, essa questão da contribuição do estado está sendo questionada 
pelos estados por não visualizarem como poderiam arcar com os custos. Questionamentos sobre como os estados 
poderiam arcar com os custos do curso Disseminadores de Educação Fiscal (DEF), a representante Aida, pergunta 
qual o custo unitário de cada caderno pedagógico do DEF. Sendo que o caderno 1 custa 3,44; o caderno 2 custa 
3,44; o caderno 3 custa 4,47 e o caderno 4 custa 4,62; perfazendo um total de 15,97 por kit pedagógico. O Ronaldo 
informou sobre as tratativas que estão sendo realizada junto ao CONFAZ para sensibilizar e buscar alternativas 
financeiras com os Estados para que os mesmos possam contribuir orçamentariamente no desenvolvimento de 
ações do PNEF, inclusive com a utilização de recursos do PNAFM. 
Análise do objetivo estratégico 3 - educação fiscal institucionalizada nas instituições de ensino. O Ronaldo informou 
dos avanços na construção de desenvolvimento de conteúdos, que estão sendo realizados com apoio do 
EUROSOCIAL, mas que ainda não pode trazer para o grupo nenhum fato novo.  Os objetivos estratégicos 4 e 5, 
serão discutidos na pauta do GEF.  
Objetivo estratégico 6 - Estadualizar e Municipalizar o Programa de Educação Fiscal. O Ronaldo destacou a 
necessidade de maior ação dos Representantes juntos aos GEFEs e que a ESAF estará a disposição de todos para 
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contribuir no que for possível para que isto ocorra, inclusive intensificado a ação de ofertar o “Formação sobre 
Finanças Públicas e Educação Fiscal para Prefeituras”. 
O objetivo estratégico 7 - Implementar a gestão de conteúdos. Esse objetivo está bem encaminhado e a empresa 
contratada já está finalizando o curso. Objetivos 8 e 9 ninguém se manifestou. Objetivo estratégico 10 - qualificar 
os integrantes das instituições gestoras do PNEF. Para o seu cumprimento foram criadas 500 novas vagas para 
tutores. 
 
A representante da Secretaria de Fazenda do Paraná, Rosa Fátima, alertou sobre a existência de 3 termos de 
cooperação técnica do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) de apoio à Educação Fiscal. Ela os possui 
esses documentos e pode disponibilizar para o grupo. 

Ronaldo expõe as próximas ações da GEREF - Discussão sobre a Formação de Prefeitos. Sobre este item Ronaldo 
informou que os órgãos Federais poderão participar em até 8 eventos no ano de 2014, visto disponibilidade de 
agenda e recursos orçamentários . Ronaldo apresentou uma agenda modelo para que os estados interessados 
tenham uma base de como começar a montar o seu eventos. 

 Os representantes do Distrito Federal e Goiás, Elcimar e José Humberto solicitaram realizar o evento em conjunto 
no mês de maio, devido à proximidade de ambos. 

- Ronaldo apresentou a ação que esta sendo planejada junto ao MEC de curso voltado aos Gestores Escolares de 
programas como Mais Educação. O objetivo da ação é ofertar a capacitação em finanças pública e educação fiscal 
aos gestores escolares, vislumbrando a adesão pelos mesmos ao Macro Campo Educação Fiscal. Ronaldo explicou 
que este público é estratégico, visto serem 170 mil escolas em potencial no Brasil, que as escolas ao aderirem ao 
macro campo receberiam recursos do FNDE para financiar os monitores que trabalhariam com o tema nas escolas, 
a ação estratégica cumprira com várias metas contidas no Planejamento Estratégico.  A capacitação  dos gestores 
ainda esta em fase de construção do projeto piloto, o cronograma prevê sua realização no mês de abril ou maio, 
com público de Brasília e entorno, para posteriormente ser lançado nacionalmente. 

Ronaldo fala sobre o sistema de monitoramento – SISPNEF. É um sistema de avaliação e acompanhamento das 
ações do Programa Nacional de Educação Fiscal. É necessário, validar o módulo do sistema na RFB, que foi o 
módulo piloto e posteriormente desenvolver e validar os módulos da ESAF e demais membros do PNEF. A proposta 
do SISPENEF é de que o sistema envie os dados e resultados das ações do PNEF para o sistema do CONFAZ ITCF, o 
qual mapeia e cria estatísticas das ações em cada estado.  

Ronaldo expõe acerca da atualização do curso DEF, que tem como meta para o 1º semestre colocar as atualizações 
desenvolvidas em produção (EaD e produção gráfica de material) e no 2º semestre já disponibilizar o novo DEF. 
Tratou também sobre o curso para novos tutores, o qual tem o objetivo de aumentar o número de tutores para 
oferta do curso DEF. Assim seriam oferecidas 500 vagas para o curso de tutoria. Ronaldo também informou sobre a 
preparação do curso de atualização para os tutores, que visa atualizar os tutores que já atuam no DEF, dividido em 
3 módulos: módulo 1, diferença ente o DEF I e DEF II; módulo 2, capacitação moodle; módulo 3, metodologia e 
tutoria. Versou também sobre o curso Cidadania Fiscal o qual objetiva ser um curso voltado para a comunidade. O 
curso será uma adaptação do curso disponibilizado pela RFB e será auto-instrucional. Propõe-se disponibilizar 100 
mil vagas. 

O gerente de Educação Fiscal tratou sobre o desenvolvimento de uma metodologia EaD para dar instrumentos para 
que os agentes do programa possam desenvolver ações de forma a possibilitar maior controle sobre as ações pelos 
gestores dos sistemas. Proposição de um evento internacional para troca de experiência com outros países que 
atuam com a Educação Fiscal. Estruturação da GEREF para ser unidade promotora de soluções no apoio ao 
desenvolvimento de sistemas e suporte a eventos do PNEF. Assim dispor a GEREF com recursos financeiros, 
humanos e técnicos para acompanhamento sistemático do Programa. Ronaldo falou sobre a criação de um Curso 
de Tributação e Coesão Social com público do ensino superior. Tem a meta de desenvolver o curso em parceria 
com o Eurosocial. José Ronaldo (SOF), relatou a criação de uma disciplina de Educação Fiscal na faculdade em que 
trabalha. Mencionou também o curso elaborado pelo professor Buffon. 
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Ronaldo comentou sobre a questão da emenda parlamentar de 3 milhões e solicitou auxílio da SOF com o trâmite 
desse recurso orçamentário, que foram contigenciaodos. 

 

55ª Reunião do GEF 

 Dia 20/02 - tarde 

Dra. Rai de Almeida, diretora-geral adjunta da ESAF, faz a abertura do evento. Desculpou-se pela ausência de 
manhã pois estava na Câmara dos Deputados debatendo sobre a lei do concurso público com o objetivo de prestar 
um serviço de qualidade para o cidadão. Enalteceu a importância do grupo dar gás para o PNEF. Fala sobre o 
estreitamento dos laços com o MEC, que é muito importante para o progresso do programa. Ressaltou a 
importância de cada órgão sempre apresentar suas ações e desafios, a fim de que se obtenha uma dinâmica 
melhor com os estados para que possamos atender às demandas com mais eficiência e eficácia. Breve comentário 
sobre o DEF. 

Leandro Fialho, representante do MEC, se apresenta e agradece a oportunidade de participar. E enaltece essa 
maior aproximação com a ESAF. Leandro faz uma apresentação sobre o Programa Mais Educação e a educação 
integral. O programa começou com as escolas do bolsa família e as com baixo Ideb. Essas escolas são as que 
possuem menos estrutura física. O 4º macrocampo hoje em dia inclui a educação financeira e educação fiscal, 
todas as novas escolas esse ano terão a oportunidade de escolher algum desses macrocampos, são 7. A partir do 
ano que vem, 2015, todas as escolas, não só as novas, terão a oportunidade de escolher os macrocampos já com a 
inclusão da educação financeira e educação fiscal, como uma de suas disciplinas transversais. Argumentou que com 
o aumento das horas na escola, com a educação integral agora são 7 horas de aula. Assim é possível colocar outros 
temas dentro da escola. Implementado em 2008 o Programa Mais Educação cresceu bastante até 2013. A adesão 
no começo foi pequena mas logo houve um maior interesse das escolas. O MEC buscar auxiliar o gestor escolar a 
executar corretamente o recurso público disponível para a sua escola. O palestrante listou os desafios da educação 
integral: melhorar os currículos das escolas para ser uma escola única, não as aulas chatas num período e as legais 
em outro, e sim uma complementando a outra; aprimorar a carreira do docente; obter uma formação mais 
completa do aluno; construir uma infraestrutura de apoio melhor ao professor e ao aluno; aumentar o orçamento 
para a educação, com mais investimentos na educação; gestão e financiamento. 
 
Questionamento dos participantes: Pedro Quintella aborda o tema Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) – 
Resposta do Leandro: o PDDE está flexibilizando cada vez mais o recurso para que a escola consiga utilizar naquilo 
que precisa, no caso do Mais Educação, precisa de mais investimento devido ao aumento de horas que os alunos 
passam na escola, alimentação; por exemplo. 
A palestra na íntegra está disponível para os participantes do sítio da ESAF. 
 
Apresentação da representante da Receita Federal do Brasil, Lilian Andrade, sobre os resultados da Educação Fiscal 
em 2013 e da Coordenação Nacional de Educação Fiscal da Receita Federal do Brasil. Expôs os principais projetos 
da RFB que capacita diferentes públicos sobre o tema educação fiscal. Tais como: Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal 
(NAF), Projeto Autoatendimento Orientado, Projeto conheça a nossa aduana, Gerenciamento nacional do Siscac, 
Projeto Folheteria. Desenvolve projetos inclusive em âmbito internacional por meio de cooperação técnica com o 
Eurosocial, assim como firmou parceria com a ESAF para a construção do sistema de gerenciamento das ações de 
educação fiscal. Segundo a palestrante, a RFB elaborou um indicador de atividade de educação fiscal, o qual tem 
por finalidade aferir o esforço da RFB na realização de eventos de educação fiscal. A mensuração é feita por região 
fiscal. Lilian apresentou as 10 regiões fiscais da Receita Federal e o quantitativo de ações por região. 
Questionamento da colega Ana Cláudia (RR) – questionou se há previsão de um fórum de disseminação de 
educação fiscal nas 10 regiões, com o intuito de fazer um Intercâmbio interestados. Lilian respondeu que sim, é 
viável. Mas não há previsão concreta ainda. 
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Os NAF’s são compostos por servidores da receita que capacitam estudantes de Ciências Contábeis para 
orientarem as comunidades de baixa renda. Obtiveram uma evidente ampliação nacional e reconhecimento 
internacional.   
Valcir (DF), observou que no Distrito Federal já faz algum tempo que o NAF foi implantado e é muito utilizado nas 
faculdades. 
Joselice (CE) – Em Fortaleza, recentemente, criou-se um NAF em uma universidade privada juntamente com o GEF-
CE. 
Antonio (RFB) – A intenção da apresentação é estabelecer aspectos de cooperação. É um leque de oportunidade, 
vendo o que cada órgão está fazendo em busca de uma assistência técnica para que possa implantar também em 
cada estado que deseja essa mesma ação.  
A palestra está disponível para os participantes do sítio da ESAF. 
 
Ronaldo –Propõe uma maior integração entre os membros do GEF, estaduais e federais (Secretarias de Fazenda e 
Educação, CGU, MEC, PGFN, RFB, SOF, STN). Informa que os órgãos centrais se reunirão periodicamente para traçar 
pautas. Sugere atenção nas atribuições dos representantes, pois o acúmulo de funções dificulta a realização de 
atividades, por vezes uma única pessoa é representante, coordenador, tutor, etc.  
Ronaldo Faz um resumo das ações da GEREF para 2014, as mesmas apresentadas ao Comitê Executivo. Assim, 
destaca a formação de prefeitos. Iniciativa das Secretaria de Fazenda ou de Educação de cada estado interessado, 
com a ajuda técnica da ESAF. A GEREF disponibiliza uma agenda modelo para o evento para os estados 
interessados. 
Mencionou ainda que o Confaz está elaborando um sistema de acompanhamento das ações fazendárias estaduais. 
E dentro do planejamento desse sistema há um índice da Educação Fiscal. 
Questionamento dos representantes sobre o CONFAZ, sobre como está a articulação iniciada com o Eugênio e 
Wagner (MG). Não se sabe como está agora. Zilda (PA) fala sobre o interesse do Secretário de Estado da Fazenda 
do Pará, José Barroso Tostes Neto, sobre educação fiscal. Francisco (MA) fala que o Secretário de Estado da 
Fazenda do Maranhão, Cláudio José Trinchão Santos, também tem interesse na educação fiscal, no entanto está a 
espera de um ofício formalizando a intenção do PNEF. 
Ronaldo – Discursos sobre o Curso para novos tutores, curso de atualização de tutores e o curso cidadania fiscal, 
conforme exposto no Comitê Executivo. Alertou sobre o impedimento de uma rápida atualização do curso de 
cidadania fiscal devido ao material em flash. Perguntaram sobre o prazo para finalizar o curso, Ronaldo respondeu 
que tem uma previsão de que em 1 mês esteja pronto pois há um técnico trabalhando nesse curso. 
Expôs acerca de uma ação de Desenvolvimento de metodologia em EaD. A fim de que possa facilitar o 
desenvolvimento de programas. Visa que todos possam ter essa metodologia, tendo um conjunto de regras que 
todos possam seguir deixando livre apenas o conteúdo que cada um deseja inserir. 
 
Considerações dos participantes: 
Vanete questionou porque os coordenadores estão aqui também. Pediram para atualizar o cadastro para que não 
haja confusão entre os convidados, representantes, coordenadores, etc. O envio de ofícios personalizado é muito 
importante. 
Ana Cláudia - Resposta ao diagnóstico foi muito importante. 
Vanete – o oficio de agradecimento de presença na reunião é visto de maneira positiva pelos secretários e pelos 
representantes. 
Elcimar – colocar no ofício de agradecimento as datas das próximas reuniões do GEF para 2014.  
Jane – comentou sobre a reunião estar esvaziada, gostou da exposição do Mais Educação, no entanto tem 
preocupação com o público do Mais Educação.  
Javier – sugeriu a criação de um material abrangente que possa se adaptar a realidade local de cada escola. E 
construir um material de baixo pra cima, pois é muito fácil construir um material de cima para baixo. 
Ana Maria – entende que o curso de gestores é muito importante para que as escolas optem pela educação fiscal.  
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Dia 21/02 - manhã 
Ronaldo faz abertura. Agradecendo a presença de todas e a participação do representante da CGU que fará 
palestra posteriormente, e o apoio da CGU ao Programa. Cobrança da presença de todos no evento no horário 
estipulado. 
 
Apresentação da CGU feita pelo Leandro Costa faz parte da equipe de governo aberto e transparência. É 
responsável pelo portal da transparência. Mencionou que a transparência é de extrema importância para o 
cidadão, cuidando das contas públicas. É muito mais do que lei, pois há muitas que tratam desse tema. A 
transparência é essencial para que os cidadãos sejam multiplicadores da informação também. 
 
Transparência ativa é aquela em que o governo faz por livre espontânea vontade. A passiva é mais vinculada a Lei 
de Acesso à Informação (LAI), quando o cidadão solicita ao governo informações. 
Também mencionou a linha do tempo da transparência fiscal. Relatou os dados do portal da transparência. 
Apresentou informações sobre transparência e gastos diretos. Execução orçamentária e financeira da despesa e 
receita 
 
O usuário faz contato com o portal para adequar os dados, pois quem está na ponta tem mais conhecimento. Por 
vezes pode ocorrer algum equivoco, é importante essa contribuição dos servidores.  
 
Ressaltou que não é um sistema online, é preciso atentar às datas de atualização de cada órgão. Há algumas 
informações que são atualizadas diariamente, outra não. 
Detalhou todas as abas do portal, despesas, receitas, convênios, CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas), CEPIM (Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas), servidores. A intenção é fazer 
o portal mais inteligível para o cidadão sem deixar de usar alguns termos para que os técnicos em orçamento 
possam utilizar o portal com informações precisas. Fica no meio termo, nem tanto popular nem tanto técnico. Há 
inclusive o nome técnico da ação governamental e a linguagem cidadã correspondente. Ex: bolsa família. 
 
Acerca do CEIS, relatou que o cadastro não gera uma certidão é uma mera consulta, informação auxiliar para ajudar 
o gestor público. Há possibilidade de fazer consultas sobre imóveis funcionais e também consultas sobre a 
transparência nos estados e municípios, informações sobre os recursos transferidos. Existem no portal 2 hot sites 
para os dois grandes evento que ocorrerão no Brasil, Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas Rio 2016. No sítio há 
também as Páginas da Transparência Pública onde são divulgadas as despesas de cada órgão ou entidade, 
informando sobre licitações, execução orçamentária, diárias e passagens, contratações, convênios. Existe a 
possibilidade de se fazer um cadastro no sistema push, a fim de que o usuário receba atualizações dos repasses 
realizados para o município ou estado em que se cadastrou. Pode se cadastrar em mais de um. 
A palestra está disponível para os participantes do sítio da ESAF. 
 
Considerações dos participantes 
Ana Cláudia (RR) – elogiou o portal, e que é muito utilizado pelos estados. Sugeriu que tivesse mais confluência 
com o PNEF, queria mais novidades.  
Leandro – respondeu que a novidade é a integração com o Sistema de Convênios do Governo Federal (SICONV), 
com o Ministério da Defesa e com o Ministério das Relações Exteriores. 
Ana Claudia – questionou sobre a abrangência do portal da transparência nos outros poderes, não só no executivo 
federal. 
Leandro – observou que devido à separação dos poderes, cada um vai manter o seu portal. Mas ressaltou que há 
uma evolução da transparência em todos os poderes 
Ronaldo – perguntou se haveria algum material da CGU para os estados distribuírem na ponta sobre o portal da 
transparência 
Leandro – disse que há apenas um guia técnico, inclusive para implementação de portais da transparência. Mas não 
algo que dê para distribuir para a população em geral. 
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Weber (RFB): elogia o portal da transparência. E os meios de informação que o cidadão tem a sua disposição. Uma 
integração entre CGU e os fiscos para uma melhor orientação do cidadão. Elogiou a criação do CEIS, que é muito 
importante para o serviço público. Uma certidão negativa não diz tudo, se ele está no CEIS é porque algo não está 
certo, pode ser um erro na licitação.  
 
Apresentação da Secretaria de Orçamento Federal (SOF):  
José Ronaldo apresenta as ações da SOF que estão vinculadas com a Educação Fiscal. Contextualizou a criação da 
SOF e a importância do orçamento público, criando um orçamento mais inteligível pela população. Quando a SOF 
passou a integrar o PNEF começou as atividades voltadas para a Educação Fiscal.  
Apresentou o Portal do Orçamento Federal. Destaque para a página da educação orçamentária que tem as revistas: 
orçamento federal ao alcance de todos e sofinha. Breve explicação sobre a revista orçamento federal ao alcance. 
Sobre a sofinha relata que é uma revista em quadrinho com uma linguagem simplificada para crianças. É 
importante para os professores que forem tratar a educação fiscal como disciplina transversal. Além disso é muito 
importante para adultos que não tem conhecimento sobre orçamento público. A revista é produzida em 4 idiomas 
– português, inglês, espanhol e alemão (visando a comunidade de Blumenau). Está no site da SOF e no da ESAF. Já 
possui mais de 60 mil exemplares distribuídos e mais de 100 mil exemplares impressos pela ESAF para serem 
utilizados. Alguns alunos do ensino superior que não tem noção sobre o orçamento e educação fiscal e utilizam 
como material complementar a SOFINHA. 
 
Menciona a existência do Sistema Integrado de Planejamento e de Orçamento (SIOP) – todo o acesso as 
informações orçamentárias. É um sistema aberto. 
Expôs acerca da Escola Virtual SOF que oferece vários cursos, como o Curso Básico de Orçamento Público que tem 
como o objetivo apresentar o tema Orçamento Público de forma clara e criativa (com quatro módulos). Listou 
todos os cursos previstos para 2014. 

A SOF criou a rede nacional de Orçamento Público, que busca promover a coordenação entre os planejamentos e 
os orçamentos, federal e estaduais. Visa capacitar os participantes para que tenham conhecimento técnico 
aprofundado na área. 
 
Outra ação importante é Prêmio SOF de monografias, já foram 6 edições com 320 trabalhos inscritos. Assim como 
Momento do orçamento (programas de rádio) é uma ação importante pois é feita em linguagem acessível para que 
a população compreenda. 
 
Considerações dos participantes 
Ronaldo agradece a contribuição e parceria da SOF com o PNEF. 
 
Gilberto – perguntou se os cursos sem tutoria podem ser disponibilizados 
José Ronaldo – respondeu positivamente à questão 
 
 
Discussão sobre as melhorias de comunicação no GEF que podem ser realizadas.  
Ana Cláudia – a comunidade GEF é boa mas poderia melhorar.Se os representantes pudessem inserir alguns tópicos 
das suas rotinas, das ações realizadas. Com a inserção das atividades dos parceiros a troca de experiências seria 
imensa. É preciso um canal de diálogo aberto e franco.  
 
Ronaldo – é importante estarmos nos qualificando e preparando. Estamos buscando a melhoria da comunidade, a 
Ana Karolina já tem uma proposta de melhoria que seria apresentada ao grupo, mas por questão de licença médica 
não pude apresentar. É necessário preparar melhor a GEREF para ter mais recursos, como, por exemplo, um vídeo 
institucional que contenha todas as ações dos parceiros a fim de facilitar nosso trabalho. É fundamental estreitar os 
canais de comunicação, via Centresafs.  
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Eliane Leão – seria interessante construir um vídeo, panfleto institucional que todos os estados possam usar. Não é 
um material caro. 
Ronaldo – concorda que realmente não é dos mais caros, o problema é não ter a pessoa para fazer isso. O nosso 
produto precisa ter impacto. Um folder do tamanho do nosso programa. Novamente precisa estruturar a GEREF. 
Não querermos interferir e sim dar ferramentas para que possam realizar melhor suas ações. 
 
Cláudio Graziano – crítica à data escolhida em maio por estar próxima a um feriado e as passagens ficarem muito 
caras. 
 
Considerações finais dos palestrantes. José Ronaldo está a disposição para qualquer dúvida e agradece a 
oportunidade. E informa que se as cartilhas não forem suficientes para chegar a todos os lugares sempre há a 
cartilha on line. Leandro agradece igualmente e se coloca à disposição para esclarecimentos sobre o portal da 
transparência.  
 
Ronaldo convida José Humberto para falar brevemente sobre o encontro de prefeitos que ocorrerá em Goiânia em 
março. Suas dificuldades e como foi a preparação. 
 
José Humberto – o evento será feito pela Associação Goiana de Municípios (AGM) e o GEFE firmou uma parceria, 
assim serão realizadas palestras específicas sobre Educação Fiscal. Fizeram uma programação com a AGM, houve 
alguma dificuldade com os contatos dos parceiros federais. Ao final apenas a STN não pode ir, a SOF, RFB, 
Sefaz/GO, CGU, PGFN/GO, sim. Foi pautada em cima da programação feita para o evento de SP. Há uma facilidade 
de levar os parceiros. Os municípios mais carentes buscam muita ajuda. Já programam um evento exclusivo da 
Educação Fiscal em maio juntamente com o GEFE/DF. Informou também que Lucirene, representante do GEFE/GO, 
esteve em reunião com a Superintendente do Ensino Fundamental de Goiânia, a qual se colocou à disposição para 
fazer uma capacitação para professores de 50 escolas integral sobre educação fiscal. 
Ronaldo: elogia o empenho de José Humberto em fazer esse evento.  
 
21/02 - Tarde 
 
Após a reunião das comissões Temáticas foram retomados os trabalhos na plenária. 
Discussão sobre as vagas ofertadas no DEF no 1º semestre 
Participação do Hallyson, diretor substituto da Diretoria de Educação a Distância e da Lídia, coordenadora nacional 
do DEF, para esclarecer dúvidas acerca das vagas a serem ofertadas pelo DEF no 1º semestre. 
 
Ana Claudia – sugeriu que se colocasse no regulamento regras mais rígidas para o aluno que abandonar o curso. 
Como, por exemplo, tornar o aluno inapto para qualquer outro curso da ESAF se ele abandonar o curso. Assim 
ficaria uma restrição mais rigorosa e o aluno pensaria duas vezes antes de desistir do curso. 
 
Há alunos que já se matricularam 4 vezes e não cursam. Os coordenadores queriam um sistema que bloqueassem 
esses alunos. Tanto o Hallyson quanto a Lídia informaram que é inviável esse bloqueio por parte da coordenação 
geral, devido à falta de pessoal, de suporte, de permissão do servidor. Ronaldo quer que a escola seja 
completamente autônoma na realização do curso, com a contratação de servidor próprio, com suporte, para que 
possa fazer tudo que se deseja. Cita também o projeto para abrir vagas para tutores, para qualificação dos tutores 
para o DEF 2. Em relação ao curso DEF, o empenho já foi realizado e a contratação da Fabrico também. Ronaldo 
registra a importância de uma regulamentação guarda-chuva para não ficarmos desamparados. 
 
Ana Cláudia alerta sobre relevância do processo educativo no curso DEF, pois o coordenador do curso precisa estar 
imbuído de capacitação e formações porque é ele que vai sensibilizar e captar os alunos. É importante ter uma 
capacitação presencial e online.  
 
Vários representantes abrem questionamentos sobre o pagamento de tutores. Hallyson e Lídia explicam os 
impedimentos burocráticos desse pagamento. Por exemplo, os tutores que estiverem com falha na documentação 
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serão retirados do curso e seus alunos serão realocados. Pois uma das dificuldades de pagamento é a 
documentação, pois quando está com erro é barrada no financeiro.  
 
Ronaldo sugeriu que fosse feita uma planilha com os dados dos tutores, para que a coordenação tenha controle 
maior sobre as condições de cada tutor. Visto que o tutor é uma peça chave dentro do DEF. Informações como: 
quantas turmas cada tutor tem, se tá com a documentação completa, se já foi pago.  Essa planilha de controle dos 
tutores será disponibilizada na plataforma por estado.  
 

Apresentação das Comissões Temáticas 

O grupo foi divido nas comissões temáticas que formam o GEF pra discutir sobre os planos de ação de cada 
comissão. 
 
Comissão de Sensibilização e Marketing 
Apresentação do Matsuda 
OE 4 – Conceber e implementar o Plano de Comunicação 
Foram feita algumas alterações nesse plano de ação. Sugeriu a criação de materiais nacionais para todo o grupo, 
pois hoje em dia só há materiais estaduais. Recomendou criar um Manual de identidade visual e Comunicação. 
Propôs que fosse criada uma semana da educação fiscal. Matusda também ressaltou a importância de se promover 
mais eventos para que a sociedade em geral saiba mais sobre Educação Fiscal, como realizar concursos, cursos 
abertos na internet, inserir o programa nas redes sociais. 
 
Ronaldo – sugeriu uma normatização para o uso da logomarca do PNEF, sendo que a logomarca será pensada em 
outro momento podendo até ser contratada uma agência de publicidade especializada. O manual pode ser feito 
pela Comissão. Propõe que a comissão apresente-o no próximo encontro do GEF em agosto de 2014. 
Eliane: lança uma proposta para que seja apenas um dia da educação fiscal e não uma semana. 
Foi mantida a proposta contida no planejamento estratégico acerca da criação de um dia para a educação fiscal. 
 
Comissão de planejamento estratégico 
Apresentação do Weber 
Não entraram no mérito de cada plano de ação devido ao escasso tempo. 
Solicitou que cada comissão listasse todos os seus componentes e escolhesse 2 coordenadores para cada comissão. 
Relatou também que um planejamento sem avaliação, é um planejamento sem sentido. É importante que seja 
analisado e avaliado a contento. E que é necessário posteriormente construir indicadores para que se possa aferir 
melhor o grau de eficácia e eficiência dessas metas e assim descobrir as ações que necessitam ser reajustadas.  
Lançou um desafio para que todas as comissões enviem relatórios periódicos para que a Comissão de 
Planejamento, a fim de que essa faça a compilação dos dados recebidos. 
 
Todas as comissões aceitaram o desafio delimitado pela Comissão de Planejamento. 
 
Comissão de Referencial Teórico 
Apresentação da Eliane Leão 
 
No objetivo estratégico 7 – implementar a gestão de conteúdos, existe 5 propostas. 
São elas: 
1ª proposta: revisar os cadernos do curso DEF – já foi realizada. 
2ª proposta: criar banco de boas práticas – criação um modelo padrão para que cada pessoa que teve uma boa 
prática coloque nesse padrão. E a comissão compila todos os dados da boa prática e compartilha com os demais. 
3ª proposta: elaborar texto de educação fiscal e propor a sua inserção no manual de prestação de contas do 
programa Mais Educação – Foi retirado. 
4ª proposta: definir e apresentar ao MEC proposta de caderno pedagógico e ementa para o Mais Educação – o 
material já está sendo elaborado.  
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5ª proposta: Adaptar o curso de formação em Educação Fiscal da Receita Federal para o público em geral e 
disponibilizar para a validação da Comissão de Referencial Teórico e Metodológico – Joselice e Gioia farão a análise 
do conteúdo. E a comissão validará o conteúdo.  
 
Comissão de EaD 
Apresentação do Valcir 
 
Sugeriu que é importante trabalhar o banco de dados de tutores e o perfil deles. A coordenação estadual precisa 
desses dados, pois é quem direciona os tutores. É necessário mantê-los motivados e capacitados para que tenham 
um melhor desempenho no curso.  
 
Ronaldo falou que é preciso cobrar responsabilidade dos tutores. Sugeriu que a comissão de EaD apresente na 
próxima reunião do GEF uma fundamentação teórica para a prática de tutores do DEF, quais cursos precisam ser 
feitos e definição clara do papel do tutor no programa – Tutoria de facilitação com tutoria de conteúdo?  
 
Comissão de implantação  
Apresentação do Gilson 
 
Objetivo estratégico 3 – educação fiscal institucionalizada nas instituições de ensino. 
Abordou a importância de cursos presenciais e locais, tais como: seminários, painéis, conferências, congressos, 
ciclos de estudos, palestras, reuniões pedagógicas sobre educação fiscal a fim de preparar educadores. Assim 
como, elaborar e distribuir materiais pedagógicos que possam facilitar a prática pedagógica. Expôs também a 
relevância de socializar projetos de educação fiscal e obter uma aproximação maior com os gestores escolares. 
 
Desafio proposto pelo Ronaldo – lançou um desafio para que seja feito um desenho das ações de Educação Fiscal e 
um roteiro para que o representante tenha direcionamento e material específico para argumentar com os possíveis 
parceiros como (escolas, prefeituras, universidades, sociedade civil, etc), sobre os benefícios diretos e indiretos do 
PNEF. O desafio foi aceito pela comissão. 
 

 Encerramento da 55ª Reunião do GEF  

 

Ronaldo faz o encerramento da reunião agradecendo a presença de todos os convocados e ratificando que as 
convocações continuarão sendo realizadas nominalmente, que serão enviados os ofícios de agradecimento de 
participação aos respectivos secretários, bem como a indicação da data do próximo evento a fim de facilitar a 
programação de todos. Por fim, informou que as convocações deverão ser preparadas com horários de início e 
término do evento evitando a marcação de voos que prejudiquem a participação no evento.  
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 Fotos da 55ª Reunião do GEF  

 

 

Grupo de Educação Fiscal reunido para a 55ª Reunião do GEF 

 

 

Apresentação do representante do MEC – Leandro Fialho – sobre o Programa Mais Educação 
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Apresentação do gerente do Programa Nacional de Educação Fiscal – Ronaldo Iunes – sobre as ações da GEREF. 

 

 

 

Grupo dividido em Comissões, discutindo planos de ação. 


