
DECRETO Nº 51.627,DE 1º DE MARÇO DE 2007 

Institui o Programa “Bolsa Formação -Escola Pública e Universidade” 

JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo,no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o disposto no Decreto nº 7.510, de29 de janeiro de 1976, que reorganizou a Secretaria da 
Educação, inserindo em seu campo funcional, dentre outras, as atribuições de promover o desenvolvimento de 
estudos visando à melhoria do desempenho do sistema estadual de educação, assim como fomentar o 
intercâmbio de informações e assistência técnica bilateral com instituições públicas e privadas;  

e Considerando que a aproximação entre a Secretariada Educação e as instituições de ensino superior 
responsáveis pela formação de docentes pode-se constituírem campo de construção de teorias, pesquisas e 
contribuições desencadeadoras de um salto de qualidade na educação pública estadual, 

Decreta : 

Artigo 1º - Fica instituído o Programa “Bolsa Formação- Escola Pública e Universidade”, destinado a alunos dos 
cursos de graduação de instituições de ensino superior que, sob supervisão de professores universitários,atuarão 
nas classes e no horário de aula da rede estadual de ensino ou em projetos de recuperação e apoio à 
aprendizagem. 

Artigo 2º - O Programa tem os seguintes objetivos gerais: 

I. possibilitar que as escolas públicas da rede estadual de ensino constituam-se em “campi” de 
pesquisa e desenvolvimento profissional para futuros docentes; 

II. propiciar a integração entre os saberes desenvolvidos nas instituições de ensino superior e o perfil 
profissional necessário ao atendimento qualificado dos alunos da rede estadual de ensino; 

III. permitir que os educadores da rede pública estadual, em colaboração com os alunos/pesquisadores 
das instituições de ensino superior, desenvolvam ações que contribuam para a melhoria da 
qualidade de ensino. 

Artigo 3º - O Programa será desenvolvido pela Secretaria da Educação, diretamente ou por intermédio da 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação -FDE, mediante a celebração de convênios com instituições de 
ensino superior que atuem na formação de docentes para o ensino fundamental e médio, observada a minuta-
padrão de termo de convênio que integra este decreto como seu Anexo I. 

Parágrafo único - Poderão apresentar planos de trabalho as instituições de ensino superior que 
mantenham cursos de graduação voltados para a formação de docentes, nos termos de normas 
complementares a serem editadas pela Secretaria da Educação. 

Artigo 4º - Incumbe à Secretaria da Educação: 

I. estabelecer diretrizes para a execução do Programa de acordo com os projetos prioritários em 
desenvolvimento na rede estadual de ensino; 

II. coordenar as ações do Programa; 

III. estabelecer procedimentos para viabilizar a efetiva implantação e potencializar o Programa junto às 
unidades escolares da rede pública de ensino; 

IV. planejar, acompanhar e avaliar os projetos desenvolvidos, que integrarão o Programa, a partir dos 
convênios firmados; 

V. repassar os recursos necessários ao atendimento das despesas com a concessão de bolsas-auxílio 
aos alunos referidos no artigo 1º deste decreto e com a supervisão didática destes, por professores 
universitários. 

Parágrafo único - O valor a ser transferido à instituição de ensino superior será definido pela 
Secretariada Educação, de acordo com a unidade de remuneração empregada, consistente em número 
de salas de aula e/ou de alunos atendidos. 

Artigo 5º - Fica autorizada a Secretaria da Educação a celebrar convênios com Municípios situados no Estado de 
São Paulo que manifestem interesse de aderirão Programa, observada a minuta-padrão de termo de convênio que 
integra este decreto como Anexo II. 

Artigo 6º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta das dotações próprias 
consignadas no orçamento vigente.Artigo 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 1º de março de 2007 
 
JOSÉ SERRA 
Maria Lúcia Marcondes Carvalho Vasconcelos - Secretária da Educação 
Aloysio Nunes Ferreira Filho Secretário-Chefe da Casa Civil Publicado na Casa Civil 


