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O QUE É O CONVIVA 

          O Conviva Educação é um ambiente virtual que apoia a gestão das 

Secretarias Municipais de Educação (SME), a fim de contribuir para a 

aprendizagem dos alunos. 

Tem como objetivo informar, contribuindo para equidade 
de acesso a informação; formar os Dirigentes e equipes 
técnicas; e fomentar uma rede de troca de experiências! 

A plataforma é totalmente gratuita para usuários que 
atuam nas SME (cadastrados) ou fora delas (“Convidado”). 

Tem como público prioritário municípios de até 50 mil 
habitantes, mas qualquer município pode se cadastrar. 

Todos os conteúdos se baseiam em marcos legais e 
diretrizes oficiais para assuntos relacionados à Educação. 

É uma plataforma segura, onde apenas os usuários das 
SME tem acesso aos dados registrados e podem visualizar 
somente os dados da sua própria SME. 



PARCEIROS CONVIVA 

          O Conviva é uma iniciativa da Undime em parceria com outros 11 

institutos e fundações, que acompanham de perto o andamento do projeto, por 

meio da gestão feita pelo Instituto Natura.     



HISTÓRICO E VISÃO DE FUTURO DO CONVIVA 

2012 

Concepção  

Concepção e arquitetura 
de implementação de 

todo o Conviva Educação, 
e formalização das 

parcerias com todas as 
organizações envolvidas. 

2013 

Lançamento 

Lançamento da V1 da 
plataforma e revisão de 

seu posicionamento, 
definindo novo conteúdo, 

lançando 5 áreas de 
gestão e estruturando 

ações de Apoio ao Uso.  

2014 

Consolidação  

Conclusão das 3 últimas 
áreas de gestão e da área 

PME, e implementação 
de ações de Apoio ao Uso 

e de Formação para 
expandir o uso da 

plataforma.  

2015 

Aprimoramento  

Melhoria de ferramentas 
e área de Indicadores, 

fortalecimento das ações 
de Apoio ao Uso e de 

Formação para aumentar 
a qualidade de uso da 

plataforma. 

Esforço de implementação e 
acompanhamento AdE 

Impacto e Sustentabilidade 

VISÃO DE FUTURO DO CONVIVA 
Sistema de Gestão que aporte conhecimento em gestão pública, torne os processos da SME mais eficientes e com 

impacto positivo na aprendizagem dos alunos (sistema efetivo, eficiente e eficaz). 



DADOS RELEVANTES DO PROJETO 



RESULTADOS DO CONVIVA 

          Resultados importantes em 2015 e 2016: 

Mais de 5.000 municípios já estão cadastrados no Conviva 
(90% dos municípios brasileiros). 

Cerca de 2.000 municípios foram impactados por 
formações presenciais em 2015! 

 

Em 2015, mais de 3.300 municípios consultaram o Conviva 
para elaborar seus Planos Municipais de Educação. 

Cerca de 1.400 municípios acessaram o Conviva 
mensalmente nesses 7 meses de 2016. 



DESAFIOS DO CONVIVA PARA 2016 



          Planejamento aprovado do Conviva para 2016 

DESAFIOS DO CONVIVA PARA 2016 

OBJETIVO DO CONVIVA - 2016 
Contribuir para que as SME façam um bom processo de transição de gestão e tenham um uso mais qualificado da 

plataforma (foco no uso e não apenas da consulta de informações) 

Estratégia 

Aprimorar a plataforma, 
com foco em temas de 

destaque (Transição, PAR, 
BNC) e áreas de gestão 
específicas (Roadmap) 

Estratégia 

Garantir formação em 
gestão e apoio ao uso, 

expandindo a formação 
presencial e avaliando 
estratégia a distância. 

Estratégia 

Divulgar as ações do 
Conviva para SME, com 
um plano estratégico e 

melhorando o 
atendimento receptivo. 

Estratégia 

Disponibilizar um espaço e 
fomentar a troca de 

experiências entre as SME 
na própria plataforma. 

VISÃO DE FUTURO DO CONVIVA 
Sistema de Gestão que aporte conhecimento em gestão pública, torne os processos da SME mais eficientes e com 

impacto positivo na aprendizagem dos alunos (sistema efetivo, eficiente e eficaz). 


