
Programa Finep Educação
01 de Agosto de 2018



O PROGRAMA 

• Instituições privadas de ensino no Brasil, e 

• Empresas no Brasil que desenvolvam tecnologias para a área de

educação. 

• Instituições privadas de ensino que estejam em efetivo 
funcionamento por, no mínimo, três anos e possuam 
faturamento anual superior a R$ 12 milhões;

• Empresas brasileiras que desenvolvam tecnologias para a área 
de educação conforme normas operacionais vigentes. 

PERFIL
& 

PORTE

Apoio à inovação nas instituições privadas de ensino e para 
empresas que desenvolvam tecnologias para a educação



PROCURANDO SUPERAR BARREIRAS 

Problema

Considerando as melhores práticas 
internacionais, como também as 

necessidades colocadas internamente, o 
Brasil exibe deficiências críticas em relação 

ao acesso e à qualidade da educação. 

Essas deficiências, presentes nos níveis 
básico, médio e superior, são barreiras 
objetivas ao desenvolvimento social e 

econômico do país. 



Objetivo do PNE:
qualidade, equidade, 

democratização do acesso e 
contemporaneidade

na educação 
brasileira



OBJETIVOS DO PROGRAMA

Apoiar instituições privadas 

de ensino e empresas que 

desenvolvem tecnologias e 

inovação para a educação 

através da concessão de 

recursos financeiros 

reembolsáveis a projetos que 

visem à melhoria da 

qualidade e do impacto do 

ensino e que promovam o 

aprimoramento de atividades 

de PD&I e de extensão de 

serviços à sociedade.

• Desenvolver e aplicar metodologias ativas e práticas de ensino voltadas para a 
construção de uma nova dinâmica no processo de ensino-aprendizagem; 

• Desenvolver habitats de inovação que viabilizem as práticas empreendedoras e os 
empreendimentos de base tecnológica e social;

• Desenvolver práticas de gestão acadêmica baseadas em conhecimento e inovação;

• Desenvolver programas e projetos de pesquisa e extensão, que por sua interação 
com a comunidade, contribuam para a formação de um ecossistema regional de 
inovação;

• Desenvolver e aplicar estratégias direcionadas à formação de programas e práticas 
em empreendedorismo, tecnologia e inovação nas instituições de ensino, de modo 
que cada instituição venha se posicionar como um agente central de seu 
ecossistema regional de inovação;

• Estruturar e qualificar ambientes virtuais de aprendizagem por meio da integração 
de tecnologias, materiais, conteúdos e experiências que propiciem um processo de 
ensino/aprendizagem inovador;

• Estruturar núcleos de inovação com equipe técnica e científica que identifiquem, 
promovam e executem ações de integração universidade/empresa/governo; 

• Fomentar o desenvolvimento de tecnologias digitais, ferramentas e soluções 
tecnológicas interativas para atender às necessidades e interesses dos alunos; 

• Fomentar o desenvolvimento e inovação associados aos programas de graduação 
e pós-graduação para atendimento do exposto acima.



LINHAS TEMÁTICAS(*) E ÁREAS PRIORITÁRIAS

Produtos e processos 
inovadores de ensino-

aprendizagem na 
educação

Processos inovadores 
de gestão acadêmica 

no ensino

(*) PEIs na área de educação que não estejam relacionados a estas linhas temáticas. Em ambos os casos, o apoio se dará conforme as condições especiais do 
financiamento. 

Recursos educacionais digitais 

para ensino-aprendizagem 

(tais como games)

Ambientes, estratégias e 

processos promotores de 

inovação

Metodologias ativas de ensino

Personalização do ensino



ATIVIDADES INOVATIVAS APOIADAS

Aquisição de 
máquinas e 

equipamentos

Aquisição de 
software

Aquisição de outros 
conhecimentos 

externos

Produção pioneira

Outras preparações 
para a produção e 

distribuição

Fusões e aquisições

Treinamento

Introdução das 
inovações tecnológicas 

no mercado

Aquisição externa 
de P&D

P&D interno 



GASTOS PASSÍVEIS DE CONTABILIZAÇÃO

• Infraestrutura para ambientes amigáveis e colaborativos de 
ensino-aprendizagem;

• Infraestrutura para ambientes de simulação, interativos e de 
construção de cenários estratégicos;

• Infraestrutura laboratorial para suporte às atividades de PD&I e 
de Serviços Tecnológicos;

• Infraestrutura laboratorial para suporte às atividades de 
pesquisa, extensão e produção de conhecimento;

• Infraestrutura para criação e funcionamento de Núcleo de 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual;

• Infraestrutura para Redes de Ensino à Distância (EaD);

• Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs);

• Sistemas e ferramentas de gestão do conhecimento, informação tecnológica e inteligência 
competitiva; 

• Gestão de mudança de cultura organizacional;

• Organização curricular com percursos flexíveis;

• Capacitação e treinamento do corpo docente e avaliação sistemática da sua eficácia

(exemplos)



RESULTADOS ESPERADOS

Para instituições privadas de ensino apoiadas:

• Elevação da qualidade de ensino.

• Reforço da capacitação em experimentar, usar e disseminar 
novas técnicas de aprendizagem.

• Facilitação do acesso a serviços educacionais.

• Ampliação e melhoria da qualidade das atividades de pesquisa e 
extensão, incluindo atividades de inovação aberta e aquelas 
ligadas ao empreendedorismo.

Para empresas apoiadas para o desenvolvimento de tecnologias

• Introdução de técnicas, produtos e serviços inovadores voltados 
ao ensino.

• Fortalecimento das competências para o desenvolvimento de 
inovações, incluindo por modelo aberto, e de novos modelos de 
negócio.



INDICADORES DE RESULTADO E IMPACTO

Para instituições privadas apoiadas:

• Indicadores formalizados pelo MEC para qualidade
de ensino, tais como IDEB – Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica, ENADE –
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes e o
IGC – Índice Geral de Cursos.

• Indicadores formalizados pela CAPES para atividades
pós-graduação e infraestrutura de pesquisa, tais
como Conceito Capes, Indicador de Produção
Técnica, Indicação de Produção Bibliográfica, etc.

• Número de parcerias em P&D&I.

Para empresas apoiadas de desenvolvimento de tecnologias

• Número de produtos ou serviços adotados pelo mercado (público ou privado).

• % de receita vinda de resultados das atividades apoiadas.

• Indicadores de Propriedade Intelectual: registros de direito autoral, depósito de patentes.

• Número de parcerias em P&D&I.



Linhas de Ação – Finep (Condições de Financiamento)



CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

Enquadramento do PEI Condição de financiamento (**)

Linha de ação da 
Finep (*)

Linha temática 
do Programa 
Finep 
Educação (**)

Taxa
Prazo de 
carência

Prazo total
Participação 
Finep

Linhas de ação 
padrão vigentes

Linhas 
temáticas (i) 
e/ou (ii)

Redução de 1,0% 
a.a. em relação à 
taxa da linha de 
ação enquadrada

Prazo 
conforme 
condições da 
linha de ação 
enquadrada

Prazo conforme 
condições da 
linha de ação 
enquadrada

Até 100%

Nenhuma das 
linhas 
temáticas

Redução de 0,5% 
a.a. em relação à 
taxa da linha de 
ação enquadrada

Prazo 
conforme 
condições da 
linha de ação 
enquadrada

Prazo conforme 
condições da 
linha de ação 
enquadrada

Até 100%

(*) Conforme as Condições Operacionais da Finep, o enquadramento na linha de ação é orientado pelo grau de inovação e relevância da inovação para o setor econômico 
afetado.

(**) No âmbito deste programa, as condições de financiamento são definidas conforme o enquadramento nas linhas de ação da Finep e na(s) linha(s) temática(s) do 
Programa Finep Educação. No caso de PEIs enquadrados no Finep Educação e em demais programas da Finep, caberá à proponente avaliar e escolher as condições de 
financiamento mais adequadas dentre as condições definidas pelos programas.



RECURSOS FINANCEIROS, PRAZOS e ABRANGÊNCIA

Valor mínimo do PEI

R$ 3.000.000,00

Valor disponibilizado 

R$ 500.000.000,00

Prazo: As condições especiais de financiamento são válidas para PEIs
submetidos até dezembro de 2021.

Abrangência: Os Planos Estratégicos de Inovação (PEIs) apoiados no âmbito do 
programa deverão ser executados no território nacional, podendo contar com 
atividades de inovação no exterior, desde que justificadas no contexto do plano e da 
estratégia de inovação.



SAC: 21 2555-0555 | sac@finep.gov.br
Ouvidoria: 21 2557-2414 | ouvidoria@finep.gov.br

William Respondovesk
Gerente do Departamento Operacional de São Paulo – AIN4
william@finep.gov.br
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