META 16
Formar, até o último ano de vigência deste PDE, a totalidade dos profissionais de
educação que atuam na Educação Básica pública em cursos de especialização e 33%
(trinta e três por cento), em cursos de mestrado stricto sensu e 3% (três por cento) de
doutorado, nas respectivas áreas de atuação profissional.
Diagnóstico
Os princípios da oferta pública e gratuita devem ser observados para ambas as
formações previstas nesta meta, sobretudo para os profissionais que atuam na Rede
Pública de Ensino.
Os compromissos do GDF devem constar, preferencialmente, do plano de carreira
da categoria, na forma de regulamentação da hora-atividade e das licenças para pósgraduação.
Hoje, a Lei da Carreira prevê o afastamento remunerado para mestrado e
doutorado de apenas 1% do quadro efetivo do magistério, anualmente. Mas, tendo em
vista o DF possuir apenas 805 professores com mestrado e 76 doutores (dado de 2010),
de acordo com a meta do PNE, até 2024, será preciso formar, pelo menos, 9.500 novos
mestres, o que requer aumentar o percentual de licenças previsto atualmente no Plano
de Carreira.
O escalonamento das licenças-formação, por sua vez, não deve admitir
preferências entre níveis de atuação na Rede Pública (infantil, fundamental, médio, EJA,
especial, profissional), pautando-se, tão somente, pela habilitação pertinente para cada
profissional, à luz do número de vagas disponíveis nas Instituições de Ensino Superior.
Essencial que esta meta, tal como a anterior, seja monitorada pelo Fórum Distrital
Permanente de Apoio à Formação Docente, assegurando a articulação desta política com
as Universidades, bem como a ampla participação dos/as trabalhadores/as no processo
de gestão da meta.
Estratégias
16.1 Garantir que todos os profissionais da Educação Básica tenham acesso à formação
continuada, considerando as necessidades e contextos dos vários sistemas de ensino, e
assegurar aos demais profissionais da educação acesso à formação em nível de pósgraduação.
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16.2 Realizar, por meio do Fórum Distrital Permanente de Formação Docente, o
planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada e
fomentar a respectiva oferta por parte das Instituições Públicas de Educação Superior.

16.3 Ofertar, intersetorialmente, uma política de formação continuada e pós-graduação –
na área de educação em direitos humanos e diversidade – a todos os profissionais da
educação, em todas as etapas e modalidades de ensino.
16.4 Consolidar a política distrital de formação dos profissionais da Educação Básica,
definindo diretrizes, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação
das atividades formativas.
16.5 Expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de
literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo
obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem
disponibilizados para os profissionais da educação da Rede Pública de Educação Básica,
favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação.
16.6 Disponibilizar portal eletrônico, em colaboração com o Ministério da Educação, para
subsidiar

a

atuação

dos

profissionais

da

Educação

Básica,

disponibilizando,

gratuitamente, materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com
formato acessível.
16.7 Garantir o afastamento remunerado para estudo aos profissionais da Educação
Básica e bolsas de estudo para pós-graduação.
16.8 Fortalecer a formação dos profissionais da educação das escolas públicas de
Educação Básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e
Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso
a bens culturais.
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