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1) Resumo do Projeto Piloto do QEdu Provas 
O QEdu - uma iniciativa apoiada pela Fundação Lemann - é uma startup  cuja 

missão é promover melhorias na educação brasileira por meio do uso de tecnologia e 

dados. Para isso, buscamos estar presentes no dia-a-dia de todos os atores da 

educação para provocar a melhoria da educação básica do Brasil. 

O QEdu é atualmente a maior ferramenta de dados educacionais do Brasil. 

Com mais de dois milhões de acessos por ano, o site disponibiliza dados sobre Ideb, 

Prova Brasil, Censo Escolar, ENEM dentre outros de uma maneira bastante simples, 

intuitiva e fácil de entender. Com base nesses dados, nós ajudamos professores, 

diretores e gestores a tomarem as melhores decisões ao apoiá-los com evidências e 

ajudando a dar significado aos dados. Esse trabalho é feito gratuitamente por meio do 

Portal QEdu (www.qedu.org.br) e também do QEdu Redes (http://redes.qedu.org.br). 

O QEdu Provas é a nova ferramenta do QEdu que irá apoiar as secretarias de 

educação a tornar o processo de avaliação mais rápido, barato e menos complexo. 

Para isso, a ferramenta oferece uma plataforma que digitaliza as avaliações 

somativas (i.e., as provas bimestrais ou trimestrais), substituindo o papel e caneta por 

dispositivos digitais no processo de avaliação. Além disso, o QEdu Provas oferece 

também relatórios de devolutivas, permitindo acompanhar o desempenho de escolas, 

turmas e estudantes de forma simples e prática. Assim, o QEdu Provas busca ajudar 

as secretarias de educação a diagnosticar e atuar nos pontos críticos do aprendizado 

de seus estudantes ao reduzir o tempo, a complexidade e o custo de todo o processo 

avaliativo, permitindo que mais e melhores avaliações sejam feitas e aumentando a 

probabilidade de que os estudantes obtenham o aprendizado adequado. 

Nesse sentido, o QEdu Provas quer apoiar os principais atores da educação 

pública, ajudando-os a resolver problemas rotineiros que enfrentam no processo 

avaliativo: 

● Secretarias  

○ complexidade para criar as provas e fazer toda a logística de impressão 

e distribuição; 

○ alto custo para executar todo o processo de avaliação. 

● Professores 

○ tempo gasto na correção das provas. 
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● Estudantes 

○ pouca inclusão de elementos tecnológicos aliados às práticas 

pedagógicas. 

Ao usar o QEdu Provas, a complexidade logística de imprimir e distribuir 

provas é reduzida, o que consequentemente possibilita uma redução de custos. Além 

disso, a ferramenta corrige as provas automaticamente, permitindo que os 

professores e técnicos de secretaria dediquem o seu tempo a temas mais prioritários, 

como por exemplo, preparação de aulas. Finalmente, os estudantes veem 

dispositivos eletrônicos incorporados ao dia-a-dia da sala de aula como um elemento 

inovador, ajudando a quebrar a percepção de que prova é algo ruim e de que 

tecnologia não pode ser uma aliada no processo educacional. 

 

 

2) Público alvo e pré-requisitos para participação 
A etapa piloto do QEdu Provas será oferecida gratuitamente para um grupo 

restrito de secretarias de educação selecionadas pelo QEdu. Para participar do 

processo seletivo, podem se inscrever todas as secretarias de educação brasileiras - 

municipais ou estaduais - que: 

● Tenham um processo de avaliação periódico - preferencialmente com 

frequência bimestral ou trimestral - estruturado para os anos finais (6º ao 9º 

ano) e sendo aplicado para toda a rede; 

● Apliquem provas na rede entre os dias 24/abr/2017 e 26/mai/2017 (período no 

qual a ferramenta estará pronta para receber os estudantes); 

● Possuam três escolas - a serem escolhidas em parceria entre o QEdu e as 

secretarias - que... 

○ comprometam-se a aplicar a avaliação da rede por meio da ferramenta 

QEdu Provas e 

○ tenham um número mínimo de computadores funcionando e com 

acesso à internet que permita a aplicação de provas para uma turma de 

uma única vez (i.e., uma turma não necessite ser dividida para fazer a 

prova por falta de computador); 

● Possam ter o seu secretário de educação comprometido e envolvido e 
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● Dediquem-se ao Projeto Piloto durante toda a sua duração... 

○ participando de reuniões de acompanhamento com a equipe do QEdu 

(presenciais e/ou à distância); 

○ monitorando o uso do QEdu Provas nas datas de provas acordadas; 

○ acompanhando o cotidiano do projeto na rede e nas escolas; 

○ prezando pelo uso adequado da ferramenta; 

○ fazendo registros (visuais e escritos) das etapas do projeto piloto; 

○ compartilhando suas percepções e registros com a equipe do QEdu ao 

longo do processo, etc. 

 

 

3) Como participar 
A etapa piloto do QEdu Provas é restrita às secretarias e às escolas 

selecionadas pelo QEdu e será oferecida gratuitamente para elas. Para ser 

selecionada, as secretarias de educação devem ser aprovadas no processo seletivo, 

que terá o seguinte cronograma: 

● Etapa 1 - Inscrição online 

○ As inscrições online poderão ser feitas entre os dias 02/jan/2017 

(segunda-feira) e 27/jan/2017 (sexta-feira) 

○ O formulário de inscrição está disponível no seguinte link: 

bit.ly/inscricao-qedu-provas 

● Etapa 2 - Entrevista por Skype (apenas para as secretarias de educação 

selecionadas) 

○ Um grupo de secretarias será convidado para uma entrevista por Skype, 

a ser realizada entre os dias 30/jan/2017 (segunda-feira) e 10/fev/2017 

(sexta-feira), com duração aproximada de uma hora 

○ Serão selecionadas as secretarias que demonstrarem maior 

alinhamento aos pré-requisitos detalhados no item 2. acima 

○ Do lado da secretaria, deverão participar dessa entrevista: 

■ o responsável pela rede e 
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■ os responsáveis por pelo menos duas escolas candidatas a 

receberem o projeto piloto 

● Etapa 3 - Contato com as secretarias de educação pré-selecionadas 

○ No dia 17/fev/2017 (sexta-feira), as secretarias de educação 

pré-selecionadas serão contatadas individualmente para que seja 

assinado o termo de parceria. 

● Etapa 4 - Divulgação das secretarias de educação selecionadas para 

participar do Projeto Piloto 

○ No dia 24/fev/2017 (sexta-feira) serão divulgados os nomes das três 

secretarias de educação selecionadas para participar do Projeto Piloto 

do QEdu Provas 

 

 

4) Entregas do Projeto Piloto do QEdu Provas 
Durante o Projeto Piloto, o QEdu Provas entregará os seguintes elementos 

para as secretarias participantes: 

● Interface para realizar provas digitais 

○ A ferramenta possibilitará às redes aplicar provas 

■ digitais; 

■ online e 

■ apenas com questões objetivas (i.e., de múltipla escolha). 

● Relatórios de devolutivas 

○ Após a aplicação das provas, as redes terão acesso a um relatório de 

devolutivas, contendo estatísticas básicas por estudante, turma, escola 

e rede; 

○ Cada escola terá acesso ao seu próprio relatório de devolutivas ao 

passo que a secretaria poderá acessar os relatórios das escolas da 

rede. As escolas não terão acesso aos relatórios de outras escolas e 

tampouco os relatórios serão compartilhados entre as redes. 
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● Suporte às secretarias de educação para a utilização da ferramenta 

○ Durante o Projeto Piloto, a equipe do QEdu Provas dará suporte às 

secretarias de educação à distância e em alguns casos, 

presencialmente. 

 

NÃO será oferecido pelo QEdu: 

 

● Preparação de provas 

○ É de responsabilidade das secretarias de educação elaborarem as 

avaliações que serão aplicadas para os estudantes e enviá-las para o 

QEdu digitalmente (formato "*.doc", "*.docx" ou "*.pdf"). O número de 

provas que poderá ser aplicado via QEdu Provas será definido em uma 

reunião inicial de projeto juntamente com as secretarias selecionadas 

○ No Projeto Piloto, o QEdu não oferecerá provas prontas, banco de itens, 

interface para cadastro de itens e tampouco suporte pedagógico para 

elaboração desse material 

○ O QEdu não fará curadoria, seleção ou filtro de provas e/ou questões. 

As provas que forem enviadas pelas secretarias serão disponibilizadas 

para aplicação via QEdu Provas com o conteúdo preparado pela rede. 

● Dispositivos 

○ As secretarias de educação devem possuir, nas escolas onde o Projeto 

Piloto será aplicado, uma infraestrutura mínima para garantir a aplicação 

das provas digitais a seus estudantes. As seguintes configurações são 

consideradas mínimas para garantir um bom andamento do processo: 

■ Possuir um dispositivo (computador, notebook ou tablet) para uso 

de cada estudante da maior turma que utilizará a plataforma. Por 

exemplo, em uma escola onde a maior turma tenha 35 

estudantes, deverá haver 35 dispositivos em condições de uso; 

■ Processadores x86/x32 e x64; 

■ 2 Gb de memória RAM por máquina; 

■ Telas de 9,5 polegadas ou mais; 

■ Resolução de tela de 1024 x 768 px; 
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■ Navegadores: Google Chrome ou Mozilla Firefox e 

■ Conexão à internet de alta velocidade (a partir de 8 Mbps). 

● Suporte técnico 

○ É de responsabilidade das secretarias garantir o pleno funcionamento 

dos seus dispositivos (computadores, notebooks e/ou tablets) bem 

como a conexão à internet. A equipe do QEdu não oferecerá suporte 

técnico aos dispositivos (hardware ) e tampouco a outros programas 

(softwares ) que não o QEdu Provas, tais como Windows, Office, Skype, 

etc. 

 

 

5) Responsabilidades e compromissos 
Não há qualquer custo financeiro para a rede ou escola que for contemplada 

para participar da etapa piloto do QEdu Provas. Entretanto, a viabilidade de sua 

implementação deve ser garantida, e para tanto a rede e as escolas deverão se 

comprometer a oferecer como contrapartida os seguintes elementos: 

● Celebração de termo de parceria com o QEdu; 

● Disponibilização de Atestado de Capacidade Técnico-Operacional pela 

Secretaria ao QEdu após a aplicação do projeto piloto, contendo 

○ Dados da secretaria que o emitiu (município, secretaria, departamento, 

endereço, dados de contato, dados do responsável pelas informações 

do atestado – pessoa, cargo, contato -, etc.); 

○ Dados da Associação QEdu (razão social, CNPJ, endereço, etc.) 

○ Objeto; 

○ Período de vigência do projeto; 

○ Descrição e detalhamento do projeto e atividades realizadas; 

○ Prazo de execução previsto e efetivo do projeto; 

○ Assinatura do emitente e 

○ Documento emitido em papel timbrado. 

● Cessão de direito e uso de imagem - das pessoas envolvidas no processo, 

dependências da secretaria e escolas onde o piloto será aplicado, etc. - para 

7 / 9 



 

divulgação da experiência do Projeto Piloto (incluindo casos em fotos, vídeos, 

textos, etc.) 

● Arcar com despesas da equipe do QEdu para os encontros presenciais de 

formação, acompanhamento da aplicação das provas, suporte e feedback , 

incluindo deslocamento aéreo e/ou terrestre, alimentação e hospedagem  1

● Disponibilidade de um responsável pela rede para acompanhamento do 

projeto, tendo como principais atribuições a centralização de todas as 

informações do piloto, sendo uma referência para todos os envolvidos no 

projeto e fazendo a interlocução com a equipe do QEdu para gestão do 

dia-a-dia da implementação do projeto na rede e nas escolas; 

● Disponibilidade de um responsável por escola para acompanhamento do 

projeto, tendo como principais atribuições a implementação do projeto piloto 

nas escolas, relacionamento com professores e estudantes, registro de 

oportunidades de melhorias e interlocução com o responsável pela rede; 

● Compartilhamento de dados relativos ao projeto com o QEdu e eventualmente 

com as outras redes participantes; 

● Disponibilidade dos principais envolvidos - professores, diretores, técnicos de 

secretaria, secretários, estudantes, - para 

○ gravar entrevistas em vídeo (aproximadamente 2 horas); 

○ fornecer comentários, críticas e sugestões sobre o Projeto Piloto 

(presencial e/ou remoto - por e-mail, Skype, telefone, etc.) 

(aproximadamente 4 horas); 

○ preencher formulários de acompanhamento (intermediários e final) 

(aproximadamente 2 horas). 

 

 

6) Cancelamento 
O QEdu se dá o direito de cancelar a participação das secretarias de educação 

selecionadas nos casos de: 

1É desejável que a rede parceira arque com as despesas descritas neste item. No entanto, o QEdu 
poderá avaliar casos específicos de inviabilidade orçamentária. 
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1. Fornecimento de informações inverídicas no formulário de inscrição e/ou 

entrevistas; 

2. Não cumprimento dos compromissos acordados por parte das secretarias de 

educação; 

3. Demonstrações de baixo comprometimento das secretarias de educação; 

4. Implicação jurídica e de qualquer outra natureza envolvendo as secretarias ou 

suas escolas que comprometa o Projeto Piloto, o QEdu ou parceiros técnicos e 

5. Problemas técnicos no software  do QEdu Provas e/ou de terceiros que 

coloquem em risco a segurança e qualidade do processo. 

 

 

7) Contato 
Em caso de dúvidas a respeito do Projeto Piloto e/ou processo de seleção, os 

interessados devem entrar em contato pelo e-mail provas@qedu.org.br. 
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