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O regime de colaboração é a forma de trabalho e

atuação entre os entes federativos com vistas ao

planejamento articulado das ações educacionais a

partir de normas estabelecidas.



Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino 
(Sase/MEC)

Temas relevantes

 Regime de Colaboração e Cooperação federativa

 Sistema Nacional de Educação

 Planos de educação

 Sistemas de Ensino

 Valorização dos profissionais da educação



Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino 
(Sase/MEC)

Estrutura

 Diretoria de Articulação com os Sistemas de Ensino

 Diretoria de Cooperação e Planos de Educação

 Diretoria de Valorização dos Profissionais da Educação



Regime de Colaboração

O MEC retomou os debates acerca da

instituição do SNE, visando à regulamentação do

regime de colaboração entre os entes federativos,

com a construção de um texto que aborde os temas

estruturantes que devem compor as regras

nacionais.



• Diagnóstico acerca da existência de Sistemas de

Ensino e do Regime de Colaboração entre os entes

federativos

• Em fase de conclusão. Até o momento, 561

municípios paulistas já concluíram o levantamento.

Diagnóstico sobre Sistemas de Ensino
e Regime de Colaboração



Assistência Técnica

A Sase/MEC atende os entes federativos por

meio de uma Rede de Assistência Técnica voltada para

a elaboração/adequação de planos de carreira e

remuneração e outra para o processo de

monitoramento e avaliação dos planos de educação.



A Rede é composta a partir de uma parceria com

o Consed e a Undime. Atualmente, são 436

profissionais que atuam em todos os 5.568 municípios

brasileiros e nas 27 unidades da federação.

Assistência Técnica



Na Rede de Planos de Carreira e Remuneração,

as formações tratam de Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino (MDE), construção de

estruturas de carreira e sustentabilidade dos planos.

Gestores são capacitados para o uso do Sistema

Informatizado de Apoio à Gestão do Plano de Carreira e

Remuneração (SisPCR), desenvolvido pelo MEC.

Assistência Técnica



A Rede de Planos de Assistência Técnica aos

Planos de Educação é composta por 292 profissionais

que atuam na formação das comissões e equipes

técnicas locais responsáveis pelo processo de

monitoramento e avaliação dos planos de educação

(estaduais, distrital e municipais).

Assistência Técnica
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