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-1APRESENTAÇÃO

Dando prosseguimento aos trabalhos de sistematização da legislação de
ensino, em vigor no Estado de São Paulo, de interesse da Pasta da Educação, trazemos a
público o volume 42 da Coletânea de Legislação Federal de Ensino Fundamental e Médio, que
vem sendo editada desde 1975, destinada aos profissionais de educação, dos quadros de
pessoal desta Secretaria.
Procuramos, a exemplo do que vimos fazendo ao longo desses anos todos,
amealhar todo o acervo legal e normativo que regula e regulamenta as ações de gestores,
supervisores e docentes que atuam nos órgãos centrais e regionais, bem como nas escolas
públicas estaduais.
Agora institucionalizado, sob a denominação de Grupo de Legislação
Educacional - GLED, integrante da Chefia de Gabinete da Secretaria da Educação, ex vi do
disposto no Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011, o Grupo Técnico de Recursos Legais
agregou novos educadores, com experiência em direção de escola, em supervisão de ensino,
na docência ou em cargos de confiança, nos órgãos centrais da Pasta, o que lhes confere
qualificação para desempenhar as atribuições que lhes foram definidas.
Esperamos atender às expectativas de todos aqueles que diariamente se
valem da legislação de ensino, na busca da norma ou do procedimento aplicável aos casos
concretos que têm pela frente, e, também, para fundamentar suas ações informadas pelo
princípio da legalidade.
As sugestões, críticas e contribuições serão sempre bem recebidas pelo GLED,
para aprimorar e aperfeiçoar seu trabalho.
A todos os profissionais de educação que nos têm prestigiado nossos
agradecimentos.

LESLIE MARIA JOSÉ DA SILVA RAMA
Diretora do Grupo de Legislação Educacional
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 85, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015
Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das
atividades de ciência, tecnologia e inovação
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do §
3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 23. ..........................................................................................................
........................................................................................................................
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à
tecnologia, à pesquisa e à inovação;
..............................................................................................................." (NR)
"Art. 24. ..........................................................................................................
..............................................................................................................
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,
desenvolvimento e inovação;
............................................................................................................." (NR)
"Art. 167. .......................................................................................................
......................................................................................................................
§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de
uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das
atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de
projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da
prévia autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo." (NR)
"Art. 200. ...........................................................................................................
............................................................................................................................
V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e
tecnológico e a inovação;
................................................................................................................" (NR)
"Art. 213. ........................................................................................................
.......................................................................................................................
§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à
inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e
tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público." (NR)
"CAPÍTULO IV
DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO"
"Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a
pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.
§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento
prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e
inovação.
...............................................................................................................................
§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de
ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de
extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de
trabalho.
.........................................................................................................................
§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput , estimulará a
articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo.
19

§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das
instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das
atividades previstas no caput ." (NR)
"Art. 219. .......................................................................................................
Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da
inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e
a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da
inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e
transferência de tecnologia." (NR)
Art. 2º O Capítulo IV do Título VIII da Constituição Federal passa a vigorar
acrescido dos seguintes arts. 219-A e 219-B:
"Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades
privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e
capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento
científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira
assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei."
"Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação será
organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com
vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.
§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do Sistema Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão
concorrentemente sobre suas peculiaridades."
publicação.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
Brasília, em 26 de fevereiro de 2015

Mesa da Câmara dos Deputado

Mesa do Senado Federal

Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
Deputado WALDIR MARANHÃO
1º - Vice- Presidente
Deputado GIACOBO
2º - Vice- Presidente
Deputado BETO MANSUR
1º - Secretário
Deputado FELIPE BORNIER
2º - Secretário
Deputada MARA GABRILLI
3ª - Secretária
Deputado ALEX CANZIANI
4º - Secretário

Senador RENAN CALHEIROS
Presidente
Senador JORGE VIANA
1º - Vice- Presidente
Senador ROMERO JUCÁ
2º - Vice- Presidente
Senador VICENTINHO ALVES
1º - Secretário
Senador ZEZE PERRELLA
2º - Secretário
Senador GLADSON CAMELI
3º - Secretário
Senadora ÂNGELA PORTELA
4ª - Secretária

______
NOTA:
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15 .

________________________
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 86, DE 17 DE MARÇO DE 2015
Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da
programação orçamentária que especifica
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do §
3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º Os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal passam a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 165. ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
§ 9º...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de
procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos,
cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para
a realização do disposto no § 11 do art. 166."(NR)
"Art. 166. ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão
aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente
líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste
percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.
§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de
saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do
inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos
sociais.
§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações
a que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois
décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme
os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar
prevista no § 9º do art. 165.
§ 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não
serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.
§ 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da
programação prevista no §11 deste artigo, for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a
Municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a
base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de
pessoal de que trata o caput do art. 169.
§ 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa
que integre a programação, na forma do § 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes
medidas:
I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o
Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a
Defensoria Pública enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;
II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder
Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo
impedimento seja insuperável;
III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no
inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da
programação cujo impedimento seja insuperável;
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IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo
previsto no inciso III, o Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o
remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na
lei orçamentária.
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações
orçamentárias previstas no § 11 não serão de execução obrigatória nos casos dos
impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do § 14.
§ 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento
da execução financeira prevista no § 11 deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por
cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.
§ 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá
resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes
orçamentárias, o montante previsto no § 11 deste artigo poderá ser reduzido em até a
mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.
§ 18. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter
obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas,
independentemente da autoria."(NR)
"Art. 198. ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
§ 2º ............................................................................................................................
I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício
financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);
...................................................................................................................................
§ 3º ............................................................................................................................
I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º;
...................................................................................................................................
IV - (revogado).
......................................................................................................................... ."(NR)
Art. 2º O disposto no inciso I do § 2º do art. 198 da Constituição Federal
será cumprido progressivamente, garantidos, no mínimo:
I - 13,2% (treze inteiros e dois décimos por cento) da receita corrente
líquida no primeiro exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional;
II - 13,7% (treze inteiros e sete décimos por cento) da receita corrente
líquida no segundo exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional;
III - 14,1% (quatorze inteiros e um décimo por cento) da receita corrente
líquida no terceiro exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional;
IV - 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos por cento) da receita
corrente líquida no quarto exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta
Emenda Constitucional;
V - 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida no quinto exercício
financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 3º As despesas com ações e serviços públicos de saúde custeados com
a parcela da União oriunda da participação no resultado ou da compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural, de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição
Federal, serão computadas para fins de cumprimento do disposto no inciso I do § 2º do
art. 198 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação e produzirá efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014.
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Art. 5º Fica revogado o inciso IV do § 3º do art. 198 da Constituição Federal.
Brasília, em 17 de março de 2015.
Mesa da Câmara dos Deputado

Mesa do Senado Federal

Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
Deputado WALDIR MARANHÃO
1º - Vice- Presidente
Deputado GIACOBO
2º - Vice- Presidente
Deputado BETO MANSUR
1º - Secretário
Deputado FELIPE BORNIER
2º - Secretário
Deputada MARA GABRILLI
3ª - Secretária
Deputado ALEX CANZIANI
4º - Secretário

Senador RENAN CALHEIROS
Presidente
Senador JORGE VIANA
1º - Vice- Presidente
Senador ROMERO JUCÁ
2º - Vice- Presidente
Senador VICENTINHO ALVES
1º - Secretário
Senador ZEZE PERRELLA
2º - Secretário
Senador GLADSON CAMELI
3º - Secretário
Senadora ÂNGELA PORTELA
4ª - Secretária

______
NOTA:
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15 .

________________________
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87, DE 16 DE ABRIL DE 2015
Altera o § 2º do art. 155 da Constituição Federal e inclui o art. 99 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para tratar da sistemática de cobrança do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações
que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado
em outro Estado
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do §
3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º Os incisos VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal
passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 155.................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
§ 2º.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a
consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á
a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota
interestadual;
a) (revogada);
b) (revogada);
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à
diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:
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a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;
......................................................................................................................"(NR)
Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar
acrescido do seguinte art. 99:
"Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2º do art. 155, no caso de
operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte
localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna
e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, na seguinte
proporção:
I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e
80% (oitenta por cento) para o Estado de origem;
II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino
e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem;
III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino
e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem;
IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e
20% (vinte por cento) para o Estado de origem;
V - a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de
destino."
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 (noventa) dias desta.
Brasília, em 16 de abril de 2015.
Mesa da Câmara dos Deputado

Mesa do Senado Federal

Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
Deputado WALDIR MARANHÃO
1º - Vice- Presidente
Deputado GIACOBO
2º - Vice- Presidente
Deputado BETO MANSUR
1º - Secretário
Deputado FELIPE BORNIER
2º - Secretário
Deputada MARA GABRILLI
3ª - Secretária
Deputado ALEX CANZIANI
4º - Secretário

Senador RENAN CALHEIROS
Presidente
Senador JORGE VIANA
1º - Vice- Presidente
Senador ROMERO JUCÁ
2º - Vice- Presidente
Senador VICENTINHO ALVES
1º - Secretário
Senador ZEZE PERRELLA
2º - Secretário
Senador GLADSON CAMELI
3º - Secretário
Senadora ÂNGELA PORTELA
4ª - Secretária

______
NOTA:
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15 .

________________________
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 88, DE 7 DE MAIO DE 2015
Altera o art. 40 da Constituição Federal, relativamente ao limite de idade para a
aposentadoria compulsória do servidor público em geral, e acrescenta dispositivo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do §
3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º O art. 40 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte

alteração:

"Art. 40...................................................................................
§ 1º ........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na
forma de lei complementar;
..................................................................................................................... "(NR)
Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar
acrescido do seguinte art. 100:
"Art. 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso II
do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos
Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão,
compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, nas condições do art. 52 da
Constituição Federal."
publicação.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
Brasília, em 7 de abril de 2015.

Mesa da Câmara dos Deputado
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
Deputado WALDIR MARANHÃO
1º - Vice- Presidente
Deputado GIACOBO
2º - Vice- Presidente
Deputado BETO MANSUR
1º - Secretário
Deputado FELIPE BORNIER
2º - Secretário
Deputada MARA GABRILLI
3ª - Secretária
Deputado ALEX CANZIANI
4º - Secretário

Mesa do Senado Federal
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente
Senador JORGE VIANA
1º - Vice- Presidente
Senador ROMERO JUCÁ
2º - Vice- Presidente
Senador VICENTINHO ALVES
1º - Secretário
Senador ZEZE PERRELLA
2º - Secretário
Senador GLADSON CAMELI
3º - Secretário
Senadora ÂNGELA PORTELA
4ª – Secretária

_____
NOTA:
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15.

________________________
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 89, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015
Dá nova redação ao art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ampliando o
prazo em que a União deverá destinar às Regiões Centro-Oeste e Nordeste percentuais
mínimos dos recursos destinados à irrigação
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 42. Durante 40 (quarenta) anos, a União aplicará dos recursos
destinados à irrigação:
I - 20% (vinte por cento) na Região Centro-Oeste;
II - 50% (cinquenta por cento) na Região Nordeste, preferencialmente no
Semiárido.
Parágrafo único. Dos percentuais previstos nos incisos I e II do caput, no
mínimo 50% (cinquenta por cento) serão destinados a projetos de irrigação que
beneficiem agricultores familiares que atendam aos requisitos previstos em legislação
específica."(NR)
publicação.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
Brasília, em 15 de setembro de 2015.

Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
Deputado WALDIR MARANHÃO
1º Vice-Presidente
Deputado GIACOBO
2º Vice-Presidente
Deputado BETO MANSUR
1º Secretário
Deputado FELIPE BORNIER
2º Secretário
Deputada MARA GABRILLI
3ª Secretária
Deputado ALEX CANZIANI
4º Secretário

Senador RENAN CALHEIROS
Presidente
Senador JORGE VIANA
1º Vice-Presidente
Senador ROMERO JUCÁ
2º Vice-Presidente
Senador VICENTINHO ALVES
1º Secretário
Senador ZEZE PERRELLA
2º Secretário
Senador GLADSON CAMELI
3º Secretário
Senadora ÂNGELA PORTELA
4ª Secretária

_____
NOTA:
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15.

________________________
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 90, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015
Dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal, para introduzir o transporte como
direito social
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Artigo único. O art. 6º da Constituição Federal de 1988 passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."(NR)
Brasília, em 15 de setembro de 2015.

Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
Deputado WALDIR MARANHÃO
1º Vice-Presidente
Deputado GIACOBO
2º Vice-Presidente
Deputado BETO MANSUR
1º Secretário
Deputado FELIPE BORNIER
2º Secretário
Deputada MARA GABRILLI
3ª Secretária
Deputado ALEX CANZIANI
4º Secretário

Senador RENAN CALHEIROS
Presidente
Senador JORGE VIANA
1º Vice-Presidente
Senador ROMERO JUCÁ
2º Vice-Presidente
Senador VICENTINHO ALVES
1º Secretário
Senador ZEZE PERRELLA
2º Secretário
Senador GLADSON CAMELI
3º Secretário
Senadora ÂNGELA PORTELA
4ª Secretária

_____
NOTA:
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15.

____________________________
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LEI Nº 13.083, DE 8 DE JANEIRO DE 2015
Institui o Dia Nacional do Pedagogo
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Pedagogo, a ser comemorado no
dia 20 de maio de cada ano.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
________________________
LEI Nº 13.085, DE 8 DE JANEIRO DE 2015
Dispõe sobre o Dia Nacional de Atenção à Dislexia
PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional de Atenção à Dislexia, a ser
comemorado no dia 16 de novembro de cada ano.
Parágrafo único. O Dia Nacional de Atenção à Dislexia será comemorado
com eventos sociais, culturais e educativos destinados a difundir informações sobre a
doença, conscientizar a sociedade e mostrar a importância do diagnóstico e tratamento
precoces.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
________________________
LEI Nº 13.106, DE 17 DE MARÇO DE 2015
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, para
tornar crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou a
adolescente; e revoga o inciso I do art. 63 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 Lei das Contravenções Penais
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 243 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que
gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem
justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou
psíquica:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não
constitui crime mais grave.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 258-C:
“Art. 258-C. Descumprir a proibição estabelecida no inciso II do art. 81:
Pena - multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
Medida Administrativa - interdição do estabelecimento comercial até o
recolhimento da multa aplicada.”
Art. 3º Revoga-se o inciso I do art. 63 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de
outubro de 1941 - Lei das Contravenções Penais.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de março de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
_____

NOTA:
A Lei nº 8.069/90 encontra-se à pág. 34 do vol. 17.

________________________

LEI Nº 13.131, DE 3 DE JUNHO DE 2015
Institui o dia 31 de outubro como o Dia Nacional da Poesia
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É instituído o Dia Nacional da Poesia a ser celebrado, anualmente,
no dia 31 de outubro, em homenagem à data de nascimento de Carlos Drummond de
Andrade.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
________________________
LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência)
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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LIVRO I
PARTE GERAL
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições
de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional
por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o
procedimento previsto no § 3ºdo art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil,
em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e
promulgados pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua
vigência no plano interno.
Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III - a limitação no desempenho de atividades; e
IV - a restrição de participação.
§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como
de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida;
II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e
serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto
específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva;
III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos,
dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem
promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência,
qualidade de vida e inclusão social;
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que
limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício
de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação,
ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros,
classificadas em:
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a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e
privados abertos ao público ou de uso coletivo;
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de
transportes;
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave,
obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o
recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação
e de tecnologia da informação;
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou
prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e
oportunidades com as demais pessoas;
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa
com deficiência às tecnologias;
V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre
outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de
textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados,
os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas
auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e
alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;
VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e
adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em
cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e
liberdades fundamentais;
VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de
urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para
esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de
comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as
indicações do planejamento urbanístico;
VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos
espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de
edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações
substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares,
terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos,
marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;
IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer
motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução
efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo
idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;
X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do
Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da
comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o
atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com
deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de
autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos;
XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia
com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e
individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com
deficiência;
XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou
sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência
no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos
identificados com profissões legalmente estabelecidas;
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XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de
alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as
atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de
ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos
identificados com profissões legalmente estabelecidas;
XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência,
podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal.
CAPÍTULO II
DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de
oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de
distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de
prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações
razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
§ 2º A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios
decorrentes de ação afirmativa.
Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e
tratamento desumano ou degradante.
Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste
artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o
idoso, com deficiência.
Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive
para:

I - casar-se e constituir união estável;
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a
informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como
adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
Art. 7º É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer
forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência.
Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais
tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta Lei, devem
remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.
Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa
com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à
profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao
transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à
comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade,
à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das
leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
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Seção Única
Do Atendimento Prioritário
Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento
prioritário, sobretudo com a finalidade de:
I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao
público;
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que
garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas;
IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis
de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no
desembarque;
V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação
acessíveis;
VI - recebimento de restituição de imposto de renda;
VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em
que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.
§ 1º Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da
pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos
VI e VII deste artigo.
§ 2º Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade
conferida por esta Lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico.
TÍTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DO DIREITO À VIDA
Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com
deficiência ao longo de toda a vida.
Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de
calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o
poder público adotar medidas para sua proteção e segurança.
Art. 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a
intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada.
Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação
de curatela poderá ser suprido, na forma da lei.
Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com
deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização
e pesquisa científica.
§ 1º Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser
assegurada sua participação, no maior grau possível, para a obtenção de consentimento.
§ 2º A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação
de tutela ou de curatela deve ser realizada, em caráter excepcional, apenas quando houver
indícios de benefício direto para sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com
deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com
participantes não tutelados ou curatelados.
Art. 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu
consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em
saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis.
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CAPÍTULO II
DO DIREITO À HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO
Art. 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa
com deficiência.
Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por
objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas,
cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam
para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.
Art. 15. O processo mencionado no art. 14 desta Lei baseia-se em avaliação
multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa,
observadas as seguintes diretrizes:
I - diagnóstico e intervenção precoces;
II - adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional,
buscando o desenvolvimento de aptidões;
III - atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que
possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência;
IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos
diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa
com deficiência;
V - prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência,
inclusive na zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos
territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 16. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a
pessoa com deficiência, são garantidos:
I - organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às
características de cada pessoa com deficiência;
II - acessibilidade em todos os ambientes e serviços;
III - tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e
equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de
cada pessoa com deficiência;
IV - capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos
programas e serviços.
Art. 17. Os serviços do SUS e do Suas deverão promover ações articuladas
para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações,
orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de
propiciar sua plena participação social.
Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste artigo podem
fornecer informações e orientações nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de
esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habitação,
de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, proteção e defesa
de direitos e nas demais áreas que possibilitem à pessoa com deficiência exercer sua
cidadania.
CAPÍTULO III
DO DIREITO À SAÚDE
Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência
em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e
igualitário.
§ 1º É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração
das políticas de saúde a ela destinadas.
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§ 2º É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que
regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos
relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas
como sua dignidade e autonomia.
§ 3º Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência,
especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação
inicial e continuada.
§ 4º As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com
deficiência devem assegurar:
I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe
multidisciplinar;
II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para
qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e
qualidade de vida;
III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e
internação;
IV - campanhas de vacinação;
V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes
pessoais;
VI - respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual
da pessoa com deficiência;
VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização
assistida;
VIII - informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus
familiares sobre sua condição de saúde;
IX - serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de
deficiências e agravos adicionais;
X - promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que
atuam no SUS, em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência,
bem como orientação a seus atendentes pessoais;
XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção,
medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do
Ministério da Saúde.
§ 5º As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas
que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para
sua manutenção.
Art. 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de
deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de:
I - acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de
parto humanizado e seguro;
II - promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância
alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à
alimentação e nutrição da mulher e da criança;
III - aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem
neonatal;
IV - identificação e controle da gestante de alto risco.
Art. 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são
obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos
ofertados aos demais clientes.
Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com
deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins
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de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com
deficiência e de seu acompanhante.
Art. 22. À pessoa com deficiência internada ou em observação é
assegurado o direito a acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a
instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo
integral.
§ 1º Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do
atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde
responsável pelo tratamento justificá-la por escrito.
§ 2º Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 1º deste artigo, o
órgão ou a instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a
ausência do acompanhante ou do atendente pessoal.
Art. 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com
deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros
privados de saúde, em razão de sua condição.
Art. 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de
saúde, tanto públicos como privados, e às informações prestadas e recebidas, por meio de
recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso V
do art. 3o desta Lei.
Art. 25. Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados,
devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação
em vigor, mediante a remoção de barreiras, por meio de projetos arquitetônico, de
ambientação de interior e de comunicação que atendam às especificidades das pessoas
com deficiência física, sensorial, intelectual e mental.
Art. 26. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada
contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de
saúde públicos e privados à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos
Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra a
pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão, praticada em local público ou privado,
que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico.
CAPÍTULO IV
DO DIREITO À EDUCAÇÃO
Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência,
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características,
interesses e necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da
sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo
de toda forma de violência, negligência e discriminação.
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver,
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem
como o aprendizado ao longo de toda a vida;
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II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir
condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de
serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão
plena;
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às
características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo
em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;
IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na
modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes
bilíngues e em escolas inclusivas;
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência,
favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de
ensino;
VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e
técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia
assistiva;
VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de
atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de
acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia
assistiva;
VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas
diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;
IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos
aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento,
a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação
inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento
educacional especializado;
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento
educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de
profissionais de apoio;
XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de
tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes,
promovendo sua autonomia e participação;
XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em
igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;
XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de
educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com
deficiência nos respectivos campos de conhecimento;
XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e
a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;
XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e
demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades
concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;
XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;
XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.
§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino,
aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais
de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento
dessas determinações.
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§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se
refere o inciso XI do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte:
I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica
devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras;
II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de
interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir
nível superior, com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras.
Art. 29. (VETADO).
Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos
oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica,
públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas:
I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das
Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços;
II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos
específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e
de tecnologia assistiva necessários para sua participação;
III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às
necessidades específicas do candidato com deficiência;
IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva
adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;
V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com
deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas,
mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade;
VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de
redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio
da modalidade escrita da língua portuguesa;
VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.
CAPÍTULO V
DO DIREITO À MORADIA
Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da
família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou
em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência
inclusiva.
§ 1º O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a
criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência.
§ 2º A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será
prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não
disponha de condições de autos sustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou
rompidos.
Art. 32. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com
recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na
aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte:
I - reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais
para pessoa com deficiência;
II - (VETADO);
III - em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas
áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de
adaptação razoável nos demais pisos;
IV - disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis;
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V - elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a
instalação de elevadores.
§ 1º O direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, será
reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez.
§ 2º Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento
devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família.
§ 3º Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades
habitacionais reservadas por força do disposto no inciso I do caput deste artigo, as
unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas.
Art. 33. Ao poder público compete:
I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos
arts. 31 e 32 desta Lei; e
II - divulgar, para os agentes interessados e beneficiários, a política
habitacional prevista nas legislações federal, estaduais, distrital e municipais, com ênfase
nos dispositivos sobre acessibilidade.
CAPÍTULO VI
DO DIREITO AO TRABALHO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre
escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas.
§ 1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer
natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.
§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual
remuneração por trabalho de igual valor.
§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer
discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção,
contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego,
ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena.
§ 4º A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a
cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e
incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades com
os demais empregados.
§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em
cursos de formação e de capacitação.
Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e
emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com
deficiência no campo de trabalho.
Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao
trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a
participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, quando
necessárias.
Seção II
Da Habilitação Profissional e Reabilitação Profissional
Art. 36. O poder público deve implementar serviços e programas
completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com
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deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitados sua
livre escolha, sua vocação e seu interesse.
§ 1º Equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos no §
o
o
1 do art. 2 desta Lei, programa de habilitação ou de reabilitação que possibilite à pessoa
com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas
capacidades e habilidades de trabalho.
§ 2º A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a
propiciar à pessoa com deficiência aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões
para exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de
desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho.
§ 3º Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e
de educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda
pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica, a fim de que
ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo,
de conservá-lo e de nele progredir.
§ 4º Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e
de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos.
§ 5º A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer
articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de
assistência social, em todos os níveis e modalidades, em entidades de formação
profissional ou diretamente com o empregador.
§ 6º A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de
prévia formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será
considerada para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que por
tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa, observado o
disposto em regulamento.
§ 7º A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão à
pessoa com deficiência.
Seção III
Da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho
Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho
a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos
termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de
acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável
no ambiente de trabalho.
Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode
ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes:
I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior
dificuldade de inserção no campo de trabalho;
II - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades
específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de
tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho;
III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência
apoiada;
IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à
definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais;
V - realização de avaliações periódicas;
VI - articulação intersetorial das políticas públicas;
VII - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil.
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Art. 38. A entidade contratada para a realização de processo seletivo
público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à observância do disposto
nesta Lei e em outras normas de acessibilidade vigentes.
CAPÍTULO VII
DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 39. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da
política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como
objetivo a garantia da segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do
desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção
do acesso a direitos e da plena participação social.
§ 1º A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do caput
deste artigo, deve envolver conjunto articulado de serviços do âmbito da Proteção Social
Básica e da Proteção Social Especial, ofertados pelo Suas, para a garantia de seguranças
fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco, por
fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos.
§ 2º Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em
situação de dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados
básicos e instrumentais.
Art. 40. É assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios para
prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua família o benefício mensal de 1 (um)
salário-mínimo, nos termos da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
CAPÍTULO VIII
DO DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 41. A pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) tem direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar no 142, de 8
de maio de 2013.
CAPÍTULO IX
DO DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO E AO LAZER
Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao
turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe
garantido o acesso:
I - a bens culturais em formato acessível;
II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e
desportivas em formato acessível; e
III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que
ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos.
§ 1º É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à
pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos
direitos de propriedade intelectual.
§ 2º O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à
redução ou à superação de barreiras para a promoção do acesso a todo patrimônio
cultural, observadas as normas de acessibilidade, ambientais e de proteção do patrimônio
histórico e artístico nacional.
Art. 43. O poder público deve promover a participação da pessoa com
deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, com
vistas ao seu protagonismo, devendo:
I - incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos
adequados, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;
II - assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados
por pessoa ou entidade envolvida na organização das atividades de que trata este artigo; e
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III - assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e
atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema
escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas.
Art. 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte,
locais de espetáculos e de conferências e similares, serão reservados espaços livres e
assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da
edificação, observado o disposto em regulamento.
§ 1º Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser
distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, em todos os setores,
próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de
público e obstrução das saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade.
§ 2º No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados,
esses podem, excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não
tenham mobilidade reduzida, observado o disposto em regulamento.
§ 3º Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem situar-se em
locais que garantam a acomodação de, no mínimo, 1 (um) acompanhante da pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar
proximamente a grupo familiar e comunitário.
§ 4º Nos locais referidos no caput deste artigo, deve haver,
obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das
normas de acessibilidade, a fim de permitir a saída segura da pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida, em caso de emergência.
§ 5o Todos os espaços das edificações previstas no caput deste artigo
devem atender às normas de acessibilidade em vigor.
§ 6º As salas de cinema devem oferecer, em todas as sessões, recursos de
acessibilidade para a pessoa com deficiência
§ 7º O valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior
ao valor cobrado das demais pessoas.
Art. 45. Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos
observando-se os princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de
acessibilidade, conforme legislação em vigor.
§ 1º Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, pelo menos,
10% (dez por cento) de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 (uma)
unidade acessível.
§ 2º Os dormitórios mencionados no § 1o deste artigo deverão ser
localizados em rotas acessíveis.
CAPÍTULO X
DO DIREITO AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE
Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência
ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e
barreiras ao seu acesso.
§ 1º Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo
terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes
desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema viário
e a prestação do serviço.
§ 2º São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que
houver interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, a permissão, a
autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo.
§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as
empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de
acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço.
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Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso
público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas
próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos
que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que
devidamente identificados.
§ 1º As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2%
(dois por cento) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e
com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de
acessibilidade.
§ 2º Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local
de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário, a ser confeccionada e fornecida pelos
órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso.
§ 3º A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os
infratores às sanções previstas no inciso XVII do art. 181 da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
§ 4º A credencial a que se refere o § 2o deste artigo é vinculada à pessoa
com deficiência que possui comprometimento de mobilidade e é válida em todo o
território nacional.
Art. 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as
instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no País devem ser
acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas.
§ 1º Os veículos e as estruturas de que trata o caput deste artigo devem
dispor de sistema de comunicação acessível que disponibilize informações sobre todos os
pontos do itinerário.
§ 2º São asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos
procedimentos de embarque e de desembarque nos veículos de transporte coletivo, de
acordo com as normas técnicas.
§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as
empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de
acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço.
Art. 49. As empresas de transporte de fretamento e de turismo, na
renovação de suas frotas, são obrigadas ao cumprimento do disposto nos arts. 46 e 48
desta Lei.
Art. 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a
sua utilização como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas.
Art. 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por cento)
de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência.
§ 1º É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais
pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência.
§ 2º O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a
possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste artigo.
Art. 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 (um) veículo
adaptado para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua
frota.
Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio
automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de
embreagem.
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TÍTULO III
DA ACESSIBILIDADE
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de
cidadania e de participação social.
Art. 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei e de outras
normas relativas à acessibilidade, sempre que houver interação com a matéria nela
regulada:
I - a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e
informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do respectivo
serviço e a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou
coletiva;
II - a outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou
habilitação de qualquer natureza;
III - a aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos
públicos, por meio de renúncia ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento
congênere; e
IV - a concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de
financiamento internacionais por entes públicos ou privados.
Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico,
de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da
informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao
público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural,
devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de
acessibilidade.
§ 1º O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral.
§ 2º Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não
possa ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável.
§ 3º Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos
referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e
tecnológica e do ensino superior e na formação das carreiras de Estado.
§ 4º Os programas, os projetos e as linhas de pesquisa a serem
desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de
fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal.
§ 5º Desde a etapa de concepção, as políticas públicas deverão considerar a
adoção do desenho universal.
Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de
edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser
executadas de modo a serem acessíveis.
§ 1º As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia,
de Arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem
exigir a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras de
acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes.
§ 2º Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado de
projeto executivo arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipamentos temporários
ou permanentes e para o licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão de obra
ou de serviço, deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade.
§ 3º O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou de
serviço, determinará a colocação, em espaços ou em locais de ampla visibilidade, do
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símbolo internacional de acesso, na forma prevista em legislação e em normas técnicas
correlatas.
Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes
devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e
serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.
Art. 58. O projeto e a construção de edificação de uso privado multifamiliar
devem atender aos preceitos de acessibilidade, na forma regulamentar.
§ 1º As construtoras e incorporadoras responsáveis pelo projeto e pela
construção das edificações a que se refere o caput deste artigo devem assegurar
percentual mínimo de suas unidades internamente acessíveis, na forma regulamentar.
§ 2º É vedada a cobrança de valores adicionais para a aquisição de
unidades internamente acessíveis a que se refere o § 1º deste artigo.
Art. 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder
público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos
serviços devem garantir, de forma segura, a fluidez do trânsito e a livre circulação e
acessibilidade das pessoas, durante e após sua execução.
Art. 60. Orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade
previstas em legislação e em normas técnicas, observado o disposto na Lei no 10.098, de
19 de dezembro de 2000, no 10.257, de 10 de julho de 2001, e no 12.587, de 3 de janeiro de
2012:
I - os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e
trânsito, os planos de mobilidade urbana e os planos de preservação de sítios históricos
elaborados ou atualizados a partir da publicação desta Lei;
II - os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do
solo e as leis do sistema viário;
III - os estudos prévios de impacto de vizinhança;
IV - as atividades de fiscalização e a imposição de sanções; e
V - a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico.
§ 1º A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer
atividade são condicionadas à observação e à certificação das regras de acessibilidade.
§ 2º A emissão de carta de habite-se ou de habilitação equivalente e sua
renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade, é
condicionada à observação e à certificação das regras de acessibilidade.
Art. 61. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de
acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas:
I - eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos
para implementação das ações; e
II - planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos.
Art. 62. É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o
recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato
acessível.
CAPÍTULO II
DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por
empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para
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uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis,
conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente.
§ 1º Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade em destaque.
§ 2º Telecentros comunitários que receberem recursos públicos federais
para seu custeio ou sua instalação e lan houses devem possuir equipamentos e instalações
acessíveis.
§ 3º Os telecentros e as lan houses de que trata o § 2o deste artigo devem
garantir, no mínimo, 10% (dez por cento) de seus computadores com recursos de
acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos 1 (um)
equipamento, quando o resultado percentual for inferior a 1 (um).
Art. 64. A acessibilidade nos sítios da internet de que trata o art. 63 desta
Lei deve ser observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso III do art. 54
desta Lei.
Art. 65. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão
garantir pleno acesso à pessoa com deficiência, conforme regulamentação específica.
Art. 66. Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia
fixa e móvel celular com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuam
possibilidade de indicação e de ampliação sonoras de todas as operações e funções
disponíveis.
Art. 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o
uso dos seguintes recursos, entre outros:
I - subtitulação por meio de legenda oculta;
II - janela com intérprete da Libras;
III - audiodescrição.
Art. 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção,
à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis,
inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos,
com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e
à comunicação.
§ 1º Nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou a
atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de
bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à
participação de editoras que não ofertem sua produção também em formatos acessíveis.
§ 2º Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam
ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de telas ou outras tecnologias
assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de
caracteres, diferentes contrastes e impressão em Braille.
§ 3º O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de
artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras.
Art. 69. O poder público deve assegurar a disponibilidade de informações
corretas e claras sobre os diferentes produtos e serviços ofertados, por quaisquer meios
de comunicação empregados, inclusive em ambiente virtual, contendo a especificação
correta de quantidade, qualidade, características, composição e preço, bem como sobre os
eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência, em caso de sua
utilização, aplicando-se, no que couber, os arts. 30 a 41 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990.
§ 1º Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários
veiculados na imprensa escrita, na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de
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comunicação abertos ou por assinatura devem disponibilizar, conforme a compatibilidade
do meio, os recursos de acessibilidade de que trata o art. 67 desta Lei, a expensas do
fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância do disposto nos arts. 36
a 38 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.
§ 2º Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação,
exemplares de bulas, prospectos, textos ou qualquer outro tipo de material de divulgação
em formato acessível.
Art. 70. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e
demais eventos de natureza científico-cultural devem oferecer à pessoa com deficiência,
no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva previstos no art. 67 desta Lei.
Art. 71. Os congressos, os seminários, as oficinas e os demais eventos de
natureza científico-cultural promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir
as condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva.
Art. 72. Os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem
desenvolvidos com o apoio de agências de financiamento e de órgãos e entidades
integrantes da administração pública que atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar
temas voltados à tecnologia assistiva.
Art. 73. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com
organizações da sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes da
Libras, de guias intérpretes e de profissionais habilitados em Braille, audiodescrição,
estenotipia e legendagem.
CAPÍTULO III
DA TECNOLOGIA ASSISTIVA
Art. 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos,
estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem
sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida.
Art. 75. O poder público desenvolverá plano específico de medidas, a ser
renovado em cada período de 4 (quatro) anos, com a finalidade de:
I - facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com oferta de linhas
de crédito subsidiadas, específicas para aquisição de tecnologia assistiva;
II - agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de
tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e
sanitários;
III - criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de
tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de
parcerias com institutos de pesquisa oficiais;
IV - eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação
de tecnologia assistiva;
V - facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de
tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos
governamentais.
Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os
procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão ser avaliados, pelo
menos, a cada 2 (dois) anos.
CAPÍTULO IV
DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA PÚBLICA E POLÍTICA
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Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os
direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais
pessoas.
§ 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser
votada, inclusive por meio das seguintes ações:
I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os
equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil
compreensão e uso, sendo vedada a instalação de seções eleitorais exclusivas para a
pessoa com deficiência;
II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar
quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso de
novas tecnologias assistivas, quando apropriado;
III - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral
obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos,
os recursos elencados no art. 67 desta Lei;
IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que
necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na
votação por pessoa de sua escolha.
§ 2º O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência,
inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem
discriminação e em igualdade de oportunidades, observado o seguinte:
I - participação em organizações não governamentais relacionadas à vida
pública e à política do País e em atividades e administração de partidos políticos;
II - formação de organizações para representar a pessoa com deficiência
em todos os níveis;
III - participação da pessoa com deficiência em organizações que a
representem.
TÍTULO IV
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Art. 77. O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a
pesquisa e a inovação e a capacitação tecnológicas, voltados à melhoria da qualidade de
vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social.
§ 1º O fomento pelo poder público deve priorizar a geração de
conhecimentos e técnicas que visem à prevenção e ao tratamento de deficiências e ao
desenvolvimento de tecnologias assistiva e social.
§ 2º A acessibilidade e as tecnologias assistiva e social devem ser
fomentadas mediante a criação de cursos de pós-graduação, a formação de recursos
humanos e a inclusão do tema nas diretrizes de áreas do conhecimento.
§ 3º Deve ser fomentada a capacitação tecnológica de instituições públicas
e privadas para o desenvolvimento de tecnologias assistiva e social que sejam voltadas
para melhoria da funcionalidade e da participação social da pessoa com deficiência.
§ 4º As medidas previstas neste artigo devem ser reavaliadas
periodicamente pelo poder público, com vistas ao seu aperfeiçoamento.
Art. 78. Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação
e a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às
tecnologias da informação e comunicação e às tecnologias sociais.
Parágrafo único. Serão estimulados, em especial:
I - o emprego de tecnologias da informação e comunicação como
instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à
informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com deficiência;
51

II - a adoção de soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a
acessibilidade da pessoa com deficiência à computação e aos sítios da internet, em especial
aos serviços de governo eletrônico.
LIVRO II
PARTE ESPECIAL
TÍTULO I
DO ACESSO À JUSTIÇA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência
à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que
requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva.
§ 1º A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o
processo judicial, o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam
no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança
pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência.
§ 2º Devem ser assegurados à pessoa com deficiência submetida a medida
restritiva de liberdade todos os direitos e garantias a que fazem jus os apenados sem
deficiência, garantida a acessibilidade.
§ 3º A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas
necessárias à garantia dos direitos previstos nesta Lei.
Art. 80. Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva
disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre
que figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, partícipe da lide posta em
juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público.
Parágrafo único. A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao
conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da
advocacia.
Art. 81. Os direitos da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião
da aplicação de sanções penais.
Art. 82. (VETADO).
Art. 83. Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices
ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do
solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo
constitui discriminação em razão de deficiência.
CAPÍTULO II
DO RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI
Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de
sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à
curatela, conforme a lei.
§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada
de decisão apoiada.
§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida
protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e
durará o menor tempo possível.
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§ 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua
administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.
Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial.
§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.
§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da
sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.
§ 3º No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear
curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar,
afetiva ou comunitária com o curatelado.
Art. 86. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação
de curatela da pessoa com deficiência.
Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses
da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério
Público, de oficio ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador
provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil.
TÍTULO II
DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de
sua deficiência:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
§ 1º Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima encontrar-se sob
cuidado e responsabilidade do agente.
§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por
intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o
Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de
desobediência:
I - recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material
discriminatório;
II - interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na
internet.
§ 4º Na hipótese do § 2º deste artigo, constitui efeito da condenação, após o
trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.
Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios,
remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é
cometido:
I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou
depositário judicial; ou
II - por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão.
Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde,
entidades de abrigamento ou congêneres:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.
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Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades
básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.
Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou
documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos,
pensões ou remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de obter
vantagem indevida para si ou para outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é
cometido por tutor ou curador.
TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Cadastro-Inclusão), registro público eletrônico com a finalidade de coletar,
processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a
identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das
barreiras que impedem a realização de seus direitos.
§ 1º O Cadastro-Inclusão será administrado pelo Poder Executivo federal e
constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos.
§ 2º Os dados constituintes do Cadastro-Inclusão serão obtidos pela
integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas
relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas,
inclusive em censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no País, de acordo com os
parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo.
§ 3º Para coleta, transmissão e sistematização de dados, é facultada a
celebração de convênios, acordos, termos de parceria ou contratos com instituições
públicas e privadas, observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação
específica.
§ 4º Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades
fundamentais da pessoa com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de
informações, devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas em lei.
§ 5º Os dados do Cadastro-Inclusão somente poderão ser utilizados para as
seguintes finalidades:
I - formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas
para a pessoa com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização de
seus direitos;
II - realização de estudos e pesquisas.
§ 6º As informações a que se refere este artigo devem ser disseminadas em
formatos acessíveis.
Art. 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle
interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com
deficiência e das normas de acessibilidade vigentes.
Art. 94. Terá direito a auxílio-inclusão, nos termos da lei, a pessoa com
deficiência moderada ou grave que:
I - receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a
enquadre como segurado obrigatório do RGPS;
II - tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, o benefício de prestação
continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que exerça
atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS.
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Art. 95. É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência
perante os órgãos públicos quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional
e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese
na qual serão observados os seguintes procedimentos:
I - quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato
necessário com a pessoa com deficiência em sua residência;
II - quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará
solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído
para essa finalidade.
Parágrafo único. É assegurado à pessoa com deficiência atendimento
domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo
serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que
integre o SUS e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do Suas, quando seu
deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade,
imponha-lhe ônus desproporcional e indevido.
Art. 96. O § 6º-A do art. 135 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral), passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 135. ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
§ 6º-A. Os Tribunais Regionais Eleitorais deverão, a cada eleição, expedir
instruções aos Juízes Eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de
maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade
reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso.
......................................................................................................................” (NR)
Art. 97. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 428. ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
§ 6º Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da
escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e
competências relacionadas com a profissionalização.
...........................................................................................
§ 8º Para o aprendiz com deficiência com 18 (dezoito) anos ou mais, a
validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS e matrícula e
frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade
qualificada em formação técnico-profissional metódica.” (NR)
“Art. 433. ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I - desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o
aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias
assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades;
......................................................................................................................” (NR)
Art. 98. A Lei nº7.853, de 24 de outubro de 1989, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 3º As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos,
difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência
poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos
Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de 1
(um) ano, nos termos da lei civil, por autarquia, por empresa pública e por fundação ou
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sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção
dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência.
......................................................................................................................” (NR)
“Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e
multa:
I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou
fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau,
público ou privado, em razão de sua deficiência;
II - obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer
cargo ou emprego público, em razão de sua deficiência;
III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de
sua deficiência;
IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar
assistência médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência;
V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar execução de ordem judicial
expedida na ação civil a que alude esta Lei;
VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura
da ação civil pública objeto desta Lei, quando requisitados.
§ 1º Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18
(dezoito) anos, a pena é agravada em 1/3 (um terço).
§ 2º A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para
indeferimento de inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em
concursos públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador
público pelos danos causados.
§ 3º Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de
pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança
de valores diferenciados.
§ 4º Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a
pena é agravada em 1/3 (um terço).” (NR)
Art. 99. O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso XVIII:
“Art. 20. ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
XVIII - quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite
adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social.
......................................................................................................................” (NR)
Art. 100. A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor) passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6º ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Parágrafo único. A informação de que trata o inciso III do caput deste
artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.”
(NR)
“Art. 43. ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
§ 6º Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser
disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante
solicitação do consumidor.” (NR)
Art. 101. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 16 ................................................................................................................
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I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência
intelectual ou mental ou deficiência grave;
...............................................................................................................................
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e
um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
......................................................................................................................” (NR)
“Art. 77. ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
§ 2º .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos,
pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou
tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
...............................................................................................................................
§ 4o (VETADO).
......................................................................................................................” (NR)
“Art. 93. (VETADO):
I - (VETADO);
II - (VETADO);
III - (VETADO);
IV - (VETADO);
V - (VETADO).
§1º A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da
Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa)
dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão
ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário
reabilitado da Previdência Social.
§ 2º Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a
sistemática de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de
empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários
reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às
entidades representativas dos empregados ou aos cidadãos interessados.
§ 3º Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação
direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943.
§ 4º (VETADO).” (NR)
“Art. 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo
INSS, não será exigida apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com
deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento.”
Art. 102. O art. 2º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 2º ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
§ 3º Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a
projetos culturais que forem disponibilizados, sempre que tecnicamente possível, também
em formato acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.”
(NR)
Art. 103. O art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso IX:
“Art. 11. ................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos
na legislação.” (NR)
Art. 104. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 3º ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
§ 2º ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
...............................................................................................................................
§ 5º Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de
preferência para:
I - produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a
normas técnicas brasileiras; e
II - bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
......................................................................................................................” (NR)
“Art. 66-A. As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do §
5º do art. 3o desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação.
Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos
requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho.”
Art. 105. O art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 20. ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada,
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.
...............................................................................................................................
§ 9º Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de
aprendizagem não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a
que se refere o § 3º deste artigo.
...............................................................................................................................
§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo,
poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do
grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.” (NR)
Art. 106. (VETADO).
Art. 107. A Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 1º É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e
limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo
de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação
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profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à
criança e ao adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.”
(NR)
“Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no art. 2º desta Lei e nos dispositivos
legais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça, cor ou deficiência,
as infrações ao disposto nesta Lei são passíveis das seguintes cominações:
......................................................................................................................” (NR)
“Art. 4º ..................................................................................................................
I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de
afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente
e acrescidas de juros legais;
......................................................................................................................” (NR)
Art. 108. O art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 35. ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
§ 5º Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo único do art. 3º da
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte que
tenha dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no inciso III do
art. 4º e na alínea “c” do inciso II do art. 8º.” (NR)
Art. 109. A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro) passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º .................................................................................................................
Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias
terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos
condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de
estabelecimentos privados de uso coletivo.” (NR)
“Art. 86-A. As vagas de estacionamento regulamentado de que trata o
inciso XVII do art. 181 desta Lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas
indicativas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por
estacionamento indevido.”
“Art. 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada
acessibilidade de comunicação, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas
técnicas em todas as etapas do processo de habilitação.
§ 1º O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos
que precedem os exames previstos no art. 147 desta Lei deve ser acessível, por meio de
subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras.
§ 2º É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer,
no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras, para acompanhamento em
aulas práticas e teóricas.”
“Art. 154. (VETADO).”
“Art. 181. ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
XVII - Infração - grave;
......................................................................................................................” (NR)
Art. 110. O inciso VI e o § 1º do art. 56 da Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 56. ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
VI - 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) da arrecadação bruta dos
concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a
autorização federal, deduzindo-se esse valor do montante destinado aos prêmios;
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...............................................................................................................................
§ 1º Do total de recursos financeiros resultantes do percentual de que trata
o inciso VI do caput, 62,96% (sessenta e dois inteiros e noventa e seis centésimos por
cento) serão destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e 37,04% (trinta e sete
inteiros e quatro centésimos por cento) ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), devendo
ser observado, em ambos os casos, o conjunto de normas aplicáveis à celebração de
convênios pela União.
......................................................................................................................” (NR)
Art. 111. O art. 1º da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os
obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.” (NR)
Art. 112. A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 2º .................................................................................................................
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como
de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida;
II - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que
limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício
de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação,
ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros,
classificadas em:
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e
privados abertos ao público ou de uso coletivo;
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de
transportes;
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave,
obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o
recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação
e de tecnologia da informação;
III - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas;
IV - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer
motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução
efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo
idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;
V - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência,
podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal;
VI - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de
urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para
esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de
comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as
indicações do planejamento urbanístico;
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VII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos
espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de
edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações
substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares,
terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos,
marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;
VIII - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos,
dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem
promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência,
qualidade de vida e inclusão social;
IX - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre
outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de
textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados,
os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas
auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e
alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;
X - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e
serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto
específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva.” (NR)
“Art. 3º O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e
dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a tornálos acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com
mobilidade reduzida.
Parágrafo único. O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e
parte da via pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-se somente à
circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de
vegetação.” (NR)
“Art. 9º ..................................................................................................................
Parágrafo único. Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas
de grande circulação, ou que deem acesso aos serviços de reabilitação, devem
obrigatoriamente estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave para
orientação do pedestre.” (NR)
“Art. 10-A. A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de
circulação comum para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência
deverá ser indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas
técnicas pertinentes.”
“Art. 12-A. Os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem
fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento da pessoa
com deficiência ou com mobilidade reduzida.”
Art. 113. A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade),
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
III - promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, programas de construção de moradias e melhoria das
condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do
mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público;
IV - instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade
aos locais de uso público;
......................................................................................................................” (NR)
“Art. 41. ................................................................................................................
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........................................................................................................................................................
§ 3º As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de
rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre
os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a
garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as
rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação
de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e
privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos,
bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de
transporte coletivo de passageiros.” (NR)
Art. 114. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da
vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.
I - (Revogado);
II - (Revogado);
III - (Revogado).” (NR)
“Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os
exercer:
.......................................................................................................................................................
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem
exprimir sua vontade;
...............................................................................................................................
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação
especial.” (NR)
“Art. 228. ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
II - (Revogado);
III - (Revogado);
.........................................................................................................................................................
§ 1º .......................................................................................................................
§ 2º A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de
condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia
assistiva.” (NR)
“Art. 1.518. Até a celebração do casamento podem os pais ou tutores
revogar a autorização.” (NR)
“Art. 1.548. ...........................................................................................................
I - (Revogado).”
............................................................................................................................(NR)
“Art. 1.550. ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
§ 1º .......................................................................................................................
§ 2º A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá
contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu
responsável ou curador.” (NR)
“Art. 1.557. ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que
não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por
herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência;
IV - (Revogado).”
...............................................................................................................................(NR)
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“Art. 1.767. ...........................................................................................................
I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem
exprimir sua vontade;
II - (Revogado);
III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
IV - (Revogado);
......................................................................................................................” (NR)
“Art. 1.768. O processo que define os termos da curatela deve ser
promovido:
........................................................................................................................................................
IV - pela própria pessoa.” (NR)
“Art. 1.769. O Ministério Público somente promoverá o processo que
define os termos da curatela:
I - nos casos de deficiência mental ou intelectual;
...............................................................................................................................
III - se, existindo, forem menores ou incapazes as pessoas mencionadas no
inciso II.” (NR)
“Art. 1.771. Antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela, o juiz,
que deverá ser assistido por equipe multidisciplinar, entrevistará pessoalmente o
interditando.” (NR)
“Art. 1.772. O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os
limites da curatela, circunscritos às restrições constantes do art. 1.782, e indicará curador.
Parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a
vontade e as preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de
influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa.” (NR)
“Art. 1.775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o
juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa.”
“Art. 1.777. As pessoas referidas no inciso I do art. 1.767 receberão todo o
apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo
evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio.” (NR)
Art. 115. O Título IV do Livro IV da Parte Especial da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com a seguinte redação:
“TÍTULO IV
Da Tutela, da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada”
Art. 116. O Título IV do Livro IV da Parte Especial da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo III:
“CAPÍTULO III
Da Tomada de Decisão Apoiada
Art. 1.783-A. A tomada de decisao apoiada e o processo pelo qual a pessoa
com de iciencia elege pelo menos 2 (duas) pessoas idoneas, com as quais mantenha
vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisao sobre
atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informaçoes necessarios para que possa
exercer sua capacidade.
§ 1º Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com
deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a
ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigencia do acordo e
o respeito a vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar.
§ 2º O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a
ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no
caput deste artigo.
§ 3º Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada,
o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá
pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio.
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§ 4º A decisao tomada por pessoa apoiada tera validade e efeitos sobre
terceiros, sem restriçoes, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado.
§ 5º Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode
solicitar que os apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo, especificando, por
escrito, sua função em relação ao apoiado.
§ 6º Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou preju zo
relevante, havendo divergencia de opinioes entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores,
deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão.
§ 7º Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não
adimplir as obrigaçoes assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa
apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz.
§ 8º Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará,
ouvida a pessoa apoiada e se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de apoio.
§ 9º A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de
acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada.
§ 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusao de sua participaçao do
processo de tomada de decisao apoiada, sendo seu desligamento condicionado a
manifestação do juiz sobre a matéria.
§ 11. Aplicam-se a tomada de decisao apoiada, no que couber, as
disposiçoes referentes a prestaçao de contas na curatela.”
Art. 117. O art. 1º da Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º E assegurado a pessoa com de iciencia visual acompanhada de caoguia o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte
e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados de uso coletivo, desde
que observadas as condições impostas por esta Lei.
..............................................................................................................................
§ 2º O disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as modalidades e
jurisdições do serviço de transporte coletivo de passageiros, inclusive em esfera
internacional com origem no território brasileiro.” (NR)
Art. 118. O inciso IV do art. 46 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009,
passa a vigorar acrescido da seguinte alínea “k”:
“Art. 46. ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
IV - .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
k) de acessibilidade a todas as pessoas.
......................................................................................................................” (NR)
Art. 119. A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar acrescida
do seguinte art. 12-B:
“Art. 12-B. Na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão
10% (dez por cento) das vagas para condutores com deficiência.
§ 1º Para concorrer às vagas reservadas na forma do caput deste artigo, o
condutor com deficiência deverá observar os seguintes requisitos quanto ao veículo
utilizado:
I - ser de sua propriedade e por ele conduzido; e
II - estar adaptado às suas necessidades, nos termos da legislação vigente.
§ 2º No caso de não preenchimento das vagas na forma estabelecida no
caput deste artigo, as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais
concorrentes.”
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Art. 120. Cabe aos órgãos competentes, em cada esfera de governo, a
elaboração de relatórios circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos
por força das Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e no 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, bem como o seu encaminhamento ao Ministério Público e aos órgãos de
regulação para adoção das providências cabíveis.
Parágrafo único. Os relatórios a que se refere o caput deste artigo deverão
ser apresentados no prazo de 1 (um) ano a contar da entrada em vigor desta Lei.
Art. 121. Os direitos, os prazos e as obrigações previstos nesta Lei não
excluem os já estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados,
convenções e declarações internacionais aprovados e promulgados pelo Congresso
Nacional, e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e
acordos internacionais vinculantes sobre a matéria.
Parágrafo único. Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com
deficiência.
Art. 122. Regulamento disporá sobre a adequação do disposto nesta Lei ao
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
às empresas de pequeno porte, previsto no § 3o do art. 1o da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006.
Art. 123. Revogam-se os seguintes dispositivos
I - o inciso II do § 2º do art. 1º da Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995;
II - os incisos I, II e III do art. 3º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil);
(Código Civil);
(Código Civil);
(Código Civil);

III - os incisos II e III do art. 228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
IV - o inciso I do art. 1.548 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
V - o inciso IV do art. 1.557 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002

VI - os incisos II e IV do art. 1.767 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil);
VII - os arts. 1.776 e 1.780 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).
Art. 124. O § 1º do art. 2º desta Lei deverá entrar em vigor em até 2 (dois)
anos, contados da entrada em vigor desta Lei.
Art. 125. Devem ser observados os prazos a seguir discriminados, a partir
da entrada em vigor desta Lei, para o cumprimento dos seguintes dispositivos:
I - incisos I e II do § 2º do art. 28, 48 (quarenta e oito) meses;
II - § 6º do art. 44, 48 (quarenta e oito) meses;
III - art. 45, 24 (vinte e quatro) meses;
IV - art. 49, 48 (quarenta e oito) meses.
Art. 126. Prorroga-se até 31 de dezembro de 2021 a vigência da Lei no
8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
Art. 127. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias
de sua publicação oficial.
Brasília, 6 de julho de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
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DILMA ROUSSEF
______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 7.853/89 à pág. 35 do vol. 16;
Lei nº 8.666/93 à pág. 36 do vol. 20/21;
Lei nº 9.615/98 à pág. 67 do vol. 25;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 10.048/00 à pág. 43 do vol. 27;
Lei nº 10.098/00 à pág. 45 do vol. 27;
Lei nº 10.741/03 à pág. 44 do vol. 30;

________________________
LEI Nº 13.163, DE 9 DE SETEMBRO DE 2015
Modifica a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, para instituir o
ensino médio nas penitenciárias
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º (VETADO).
Art. 2º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, passa a vigorar acrescida dos
seguintes artigos:
“Art. 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou
educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao
preceito constitucional de sua universalização.
§ 1º O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema
estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o
apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual
de justiça ou administração penitenciária.
§ 2º Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos
supletivos de educação de jovens e adultos.
§ 3º A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em
seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o
atendimento aos presos e às presas.”
“Art. 21-A. O censo penitenciário deverá apurar:
I - o nível de escolaridade dos presos e das presas;
II - a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de
presos e presas atendidos;
III - a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou
aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos;
IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo;
V - outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e
presas.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de setembro de 2015; 194º da Independência e 127º da
República.
DILMA ROUSSEFF
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_____
NOTA:
A Lei nº 7.210/84 encontra-se à pág. 36 do vol. 11.

_____________________________________
LEI Nº 13.168, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015.
Altera a redação do § 1º do art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O § 1º do art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 47. ................................................................................................................
§ 1º As instituições informarão aos interessados, antes de cada período
letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração,
requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação,
obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita, sendo as 3
(três) primeiras formas concomitantemente:
I - em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da instituição
de ensino superior, obedecido o seguinte:
a) toda publicação a que se refere esta Lei deve ter como título “Grade e
Corpo Docente”;
b) a página principal da instituição de ensino superior, bem como a página
da oferta de seus cursos aos ingressantes sob a forma de vestibulares, processo seletivo e
outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica
prevista neste inciso;
c) caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve
criar página específica para divulgação das informações de que trata esta Lei;
d) a página específica deve conter a data completa de sua última
atualização;
II - em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por
meio de ligação para a página referida no inciso I;
III - em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao
público;
IV - deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a
duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte:
a) caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a
publicação deve ser semestral;
b) a publicação deve ser feita até 1 (um) mês antes do início das aulas;
c) caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início
das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações;
V - deve conter as seguintes informações:
a) a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior;
b) a lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as
respectivas cargas horárias;
c) a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as
disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação,
abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente, de forma
total, contínua ou intermitente.
......................................................................................................................” (NR)
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
República.

Brasília, 6 de outubro de 2015; 194º da Independência e 127º da
DILMA ROUSSEFF
_______
NOTA:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23.

________________________
LEI Nº 13.174, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015
Insere inciso VIII no art. 43 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, entre as finalidades da educação
superior, seu envolvimento com a educação básica
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 43 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:
“Art. 43. ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação
básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas
pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis
escolares.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
República.

Brasília, 21 de outubro de 2015; 194º da Independência e 127º da
DILMA ROUSSEFF
NOTA:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23.

LEI Nº 13.184, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015
Acrescenta § 2º ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, para dispor sobre a matrícula do candidato de renda familiar
inferior a dez salários mínimos nas instituições públicas de ensino superior
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º O art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:
“Art. 44. ..................................................................................................................
§ 1º .........................................................................................................................
§ 2º No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de
ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda
familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de
um candidato preencher o critério inicial.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
República.

Brasília, 4 de novembro de 2015; 194º da Independência e 127º da
DILMA ROUSSEFF
NOTA:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23.

LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015.
Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying)
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática
(Bullying) em todo o território nacional.
§ 1º No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação
sistemática (bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo
que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais
pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em
uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.
§ 2º O Programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do
Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como
de outros órgãos, aos quais a matéria diz respeito.
Art. 2º Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há
violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e,
ainda:
I – ataques físicos;
II – insultos pessoais;
III – comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;
IV – ameaças por quaisquer meios;
V – grafites depreciativos;
VI – expressões preconceituosas;
VII – isolamento social consciente e premeditado;
VIII – pilhérias.
Parágrafo único. Há intimidação sistemática na rede mundial de
computadores (cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios
para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar
meios de constrangimento psicossocial.
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Art. 3º A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme
as ações praticadas, como:
I – verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente;
II – moral: difamar, caluniar, disseminar rumores;
III – sexual: assediar, induzir e/ou abusar;
IV – social: ignorar, isolar e excluir;
V – psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar,
manipular, chantagear e infernizar;
VI – físico: socar, chutar, bater;
VII – material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem;
VIII – virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar
ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar
meios de constrangimento psicológico e social.
Art. 4º Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1º:
I – prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em
toda a sociedade;
II – capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das
ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema;
III – implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e
informação;
IV – instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e
responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores;
V – dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores;
VI – integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a
sociedade, como forma de identificação e conscientização do problema e forma de
preveni-lo e combatê-lo;
VII – promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros,
nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua;
VIII – evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando
mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a
mudança de comportamento hostil;
IX – promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os
tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática
(bullying), ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e
outros profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar.
Art. 5º É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações
recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à
violência e à intimidação sistemática (bullying).
Art. 6º Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das
ocorrências de intimidação sistemática (bullying) nos Estados e Municípios para
planejamento das ações.
Art. 7º Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer
parcerias para a implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do
Programa instituído por esta Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data
de sua publicação oficial.
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Brasília, 6 de novembro de 2015; 194º da Independência e 127º da
República.
DILMA ROUSSEFF

LEI Nº 13.186, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015
Institui a Política de Educação para o Consumo Sustentável
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a Política de Educação para o Consumo Sustentável,
com o objetivo de estimular a adoção de práticas de consumo e de técnicas de produção
ecologicamente sustentáveis.
Parágrafo único. Entende-se por consumo sustentável o uso dos recursos
naturais de forma a proporcionar qualidade de vida para a geração presente sem
comprometer as necessidades das gerações futuras.
Art. 2º São objetivos da Política de Educação para o Consumo Sustentável:
I – incentivar mudanças de atitude dos consumidores na escolha de
produtos que sejam produzidos com base em processos ecologicamente sustentáveis;
II – estimular a redução do consumo de água, energia e de outros recursos
naturais, renováveis e não renováveis, no âmbito residencial e das atividades de produção,
de comércio e de serviços;
III – promover a redução do acúmulo de resíduos sólidos, pelo retorno pósconsumo de embalagens, pilhas, baterias, pneus, lâmpadas e outros produtos considerados
perigosos ou de difícil decomposição;
IV – estimular a reutilização e a reciclagem dos produtos e embalagens;
V – estimular as empresas a incorporarem as dimensões social, cultural e
ambiental no processo de produção e gestão;
VI – promover ampla divulgação do ciclo de vida dos produtos, de técnicas
adequadas de manejo dos recursos naturais e de produção e gestão empresarial;
VII – fomentar o uso de recursos naturais com base em técnicas e formas de
manejo ecologicamente sustentáveis;
VIII – zelar pelo direito à informação e pelo fomento à rotulagem
ambiental;
IX – incentivar a certificação ambiental.
Art. 3º Para atender aos objetivos da Política a que se refere o art. 1º,
incumbe ao poder público, em âmbito federal, estadual e municipal:
I – promover campanhas em prol do consumo sustentável, em espaço
nobre dos meios de comunicação de massa;
II – capacitar os profissionais da área de educação para inclusão do
consumo sustentável nos programas de educação ambiental do ensino médio e
fundamental.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 2015; 194º da Independência e 127º da
República.
DILMA ROUSSEFF
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LEI Nº 13.188, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015
Dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada,
publicada ou transmitida por veículo de comunicação social
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei disciplina o exercício do direito de resposta ou retificação
do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação
social.
Art. 2º Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por
veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e
proporcional ao agravo.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer reportagem,
nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio
ou da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo conteúdo
atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o
conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível
de identificação.
§ 2º São excluídos da definição de matéria estabelecida no § 1o deste artigo
os comentários realizados por usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de
comunicação social.
§ 3º A retratação ou retificação espontânea, ainda que a elas sejam
conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, não
impedem o exercício do direito de resposta pelo ofendido nem prejudicam a ação de
reparação por dano moral.
Art. 3º O direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo
decadencial de 60 (sessenta) dias, contado da data de cada divulgação, publicação ou
transmissão da matéria ofensiva, mediante correspondência com aviso de recebimento
encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social ou, inexistindo pessoa jurídica
constituída, a quem por ele responda, independentemente de quem seja o responsável
intelectual pelo agravo.
§ 1º O direito de resposta ou retificação poderá ser exercido, de forma
individualizada, em face de todos os veículos de comunicação social que tenham
divulgado, publicado, republicado, transmitido ou retransmitido o agravo original.
§ 2º O direito de resposta ou retificação poderá ser exercido, também,
conforme o caso:
I - pelo representante legal do ofendido incapaz ou da pessoa jurídica;
II – pelo cônjuge, descendente, ascendente ou irmão do ofendido que esteja
ausente do País ou tenha falecido depois do agravo, mas antes de decorrido o prazo de
decadência do direito de resposta ou retificação.
§ 3º No caso de divulgação, publicação ou transmissão continuada e
ininterrupta da mesma matéria ofensiva, o prazo será contado da data em que se iniciou o
agravo.
Art. 4º A resposta ou retificação atenderá, quanto à forma e à duração, ao
seguinte:

I – praticado o agravo em mídia escrita ou na internet, terá a resposta ou
retificação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a dimensão da matéria que a
ensejou;
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II – praticado o agravo em mídia televisiva, terá a resposta ou retificação o
destaque, a publicidade, a periodicidade e a duração da matéria que a ensejou;
III – praticado o agravo em mídia radiofônica, terá a resposta ou retificação
o destaque, a publicidade, a periodicidade e a duração da matéria que a ensejou.
§ 1º Se o agravo tiver sido divulgado, publicado, republicado, transmitido
ou retransmitido em mídia escrita ou em cadeia de rádio ou televisão para mais de um
Município ou Estado, será conferido proporcional alcance à divulgação da resposta ou
retificação.
§ 2º O ofendido poderá requerer que a resposta ou retificação seja
divulgada, publicada ou transmitida nos mesmos espaço, dia da semana e horário do
agravo.
§ 3º A resposta ou retificação cuja divulgação, publicação ou transmissão
não obedeça ao disposto nesta Lei é considerada inexistente.
§ 4º Na delimitação do agravo, deverá ser considerado o contexto da
informação ou matéria que gerou a ofensa.
Art. 5º Se o veículo de comunicação social ou quem por ele responda não
divulgar, publicar ou transmitir a resposta ou retificação no prazo de 7 (sete) dias, contado
do recebimento do respectivo pedido, na forma do art. 3o, restará caracterizado o interesse
jurídico para a propositura de ação judicial.
§ 1º É competente para conhecer do feito o juízo do domicílio do ofendido
ou, se este assim o preferir, aquele do lugar onde o agravo tenha apresentado maior
repercussão.
§ 2º A ação de rito especial de que trata esta Lei será instruída com as
provas do agravo e do pedido de resposta ou retificação não atendido, bem como com o
texto da resposta ou retificação a ser divulgado, publicado ou transmitido, sob pena de
inépcia da inicial, e processada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, vedados:
I – a cumulação de pedidos;
II – a reconvenção;
III – o litisconsórcio, a assistência e a intervenção de terceiros.
§ 3º (VETADO).
Art. 6º Recebido o pedido de resposta ou retificação, o juiz, dentro de 24
(vinte e quatro) horas, mandará citar o responsável pelo veículo de comunicação social
para que:
I – em igual prazo, apresente as razões pelas quais não o divulgou, publicou
ou transmitiu;
II – no prazo de 3 (três) dias, ofereça contestação.
Parágrafo único. O agravo consistente em injúria não admitirá a prova da
verdade.
Art. 7º O juiz, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes à citação, tenha ou
não se manifestado o responsável pelo veículo de comunicação, conhecerá do pedido e,
havendo prova capaz de convencer sobre a verossimilhança da alegação ou justificado
receio de ineficácia do provimento final, fixará desde logo as condições e a data para a
veiculação, em prazo não superior a 10 (dez) dias, da resposta ou retificação.
§ 1º Se o agravo tiver sido divulgado ou publicado por veículo de mídia
impressa cuja circulação seja periódica, a resposta ou retificação será divulgada na edição
seguinte à da ofensa ou, ainda, excepcionalmente, em edição extraordinária, apenas nos
casos em que o prazo entre a ofensa e a próxima edição indique desproporcionalidade
entre a ofensa e a resposta ou retificação.
§ 2º A medida antecipatória a que se refere o caput deste artigo poderá ser
reconsiderada ou modificada a qualquer momento, em decisão fundamentada.
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§ 3º O juiz poderá, a qualquer tempo, impor multa diária ao réu,
independentemente de pedido do autor, bem como modificar-lhe o valor ou a
periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
§ 4º Para a efetivação da tutela específica de que trata esta Lei, poderá o
juiz, de ofício ou mediante requerimento, adotar as medidas cabíveis para o cumprimento
da decisão.
Art. 8º Não será admitida a divulgação, publicação ou transmissão de
resposta ou retificação que não tenha relação com as informações contidas na matéria a
que pretende responder nem se enquadre no § 1o do art. 2o desta Lei.
Art. 9º O juiz prolatará a sentença no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contado do ajuizamento da ação, salvo na hipótese de conversão do pedido em reparação
por perdas e danos.
Parágrafo único. As ações judiciais destinadas a garantir a efetividade do
direito de resposta ou retificação previsto nesta Lei processam-se durante as férias
forenses e não se suspendem pela superveniência delas.
Art. 10. Das decisões proferidas nos processos submetidos ao rito especial
estabelecido nesta Lei, poderá ser concedido efeito suspensivo pelo tribunal competente,
desde que constatadas, em juízo colegiado prévio, a plausibilidade do direito invocado e a
urgência na concessão da medida.
Art. 11. A gratuidade da resposta ou retificação divulgada pelo veículo de
comunicação, em caso de ação temerária, não abrange as custas processuais nem exime o
autor do ônus da sucumbência.
Parágrafo único. Incluem-se entre os ônus da sucumbência os custos com a
divulgação, publicação ou transmissão da resposta ou retificação, caso a decisão judicial
favorável ao autor seja reformada em definitivo.
Art. 12. Os pedidos de reparação ou indenização por danos morais,
materiais ou à imagem serão deduzidos em ação própria, salvo se o autor, desistindo
expressamente da tutela específica de que trata esta Lei, os requerer, caso em que o
processo seguirá pelo rito ordinário.
§ 1º O ajuizamento de ação cível ou penal contra o veículo de comunicação
ou seu responsável com fundamento na divulgação, publicação ou transmissão ofensiva
não prejudica o exercício administrativo ou judicial do direito de resposta ou retificação
previsto nesta Lei.
§ 2º A reparação ou indenização dar-se-á sem prejuízo da multa a que se
refere o § 3º do art. 7º.
Art. 13. O art. 143 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 143. .....................................................................
Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia
ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim
desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa.” (NR)

República.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 2015; 194o da Independência e 127o da
DILMA ROUSSEF
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DECRETO Nº 8.495, DE 27 DE JULHO DE 2015
Autoriza a integralização de cotas no Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7º
da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, e no art. 1º da Lei no 12.380, de 10 de
janeiro de 2011,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a integralização de cotas pela União do Fundo de
Garantia de Operações de Crédito Educativo – FGEDUC, de que trata a Lei no 12.087, de 11
de novembro de 2009, mediante a transferência de ações ordinárias de sua titularidade e
de emissão do IRB-Brasil Resseguros S.A. – IRB Brasil RE excedentes ao necessário à
manutenção da União no grupo de controle por acordo de votos.
§ 1º A integralização de cotas do FGEDUC será efetuada mediante a
transferência das participações acionárias de que trata o caput e efetivada após a
publicação de portaria editada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que deverá conter o
valor da subscrição e a quantidade de ações a serem transferidas.
2º Para fins de atendimento ao disposto no § 1º do art. 1º da Lei no
12.380, de 10 de janeiro de 2011, o valor das ações deverá ser o valor patrimonial
calculado a partir do último balanço patrimonial publicado e auditado.
Art. 2º A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda adotará
as providências para a transferência das ações e para assegurar que a operação não exclua
a participação da União no grupo de controle do IRB Brasil RE.
Art. 3º Ficam excluídas do Fundo Nacional de Desestatização – FND as
ações de emissão do IRB Brasil RE de titularidade da União.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de julho de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
NOTA:
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15 .

DECRETO Nº 8.537, DE 5 DE OUTUBRO DE 2015
Regulamenta a Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, e a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de
2013, para dispor sobre o benefício da meia-entrada para acesso a eventos artísticoculturais e esportivos e para estabelecer os procedimentos e os critérios para a reserva de
vagas a jovens de baixa renda nos veículos do sistema de transporte coletivo interestadual
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art.
23 e no art. 32 da Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, e na Lei nº 12.933, de 26 de
dezembro de 2013,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta o benefício da meia-entrada para acesso a
eventos artístico-culturais e esportivos por jovens de baixa renda, por estudantes e por
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pessoas com deficiência e estabelece os procedimentos e os critérios para a reserva de
vagas a jovens de baixa renda nos veículos do sistema de transporte coletivo interestadual.
Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I – jovem de baixa renda – pessoa com idade entre quinze e vinte e nove
anos que pertence à família com renda mensal de até dois salários mínimos, inscrita no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico;
II – estudante – pessoa regularmente matriculada em instituição de ensino,
pública ou privada, nos níveis e modalidades previstos no Título V da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
III – pessoa com deficiência – pessoa que possui impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com outras pessoas;
IV – acompanhante – aquele que acompanha a pessoa com deficiência, o
qual pode ou não desempenhar as funções de atendente pessoal;
V – Identidade Jovem – documento que comprova a condição de jovem de
baixa renda;
VI – Carteira de Identificação Estudantil – CIE – documento que comprova a
condição de estudante regularmente matriculado nos níveis e modalidades de educação e
ensino previstos no Título V da Lei nº 9.394, de 1996, conforme modelo único
nacionalmente padronizado, com certificação digital e que pode ter cinquenta por cento de
características locais;
VII – eventos artístico-culturais e esportivos – exibições em cinemas,
cineclubes e teatros, espetáculos musicais, de artes cênicas e circenses, eventos
educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, promovidos por quaisquer entidades
e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares mediante cobrança de ingresso;
VIII – ingresso – documento, físico ou eletrônico, que possibilita o acesso
individual e pessoal a eventos artístico-culturais e esportivos, vendido por
estabelecimentos ou entidades produtoras ou promotoras do evento;
IX – venda ao público em geral – venda acessível a qualquer interessado
indiscriminadamente, mediante pagamento do valor cobrado;
X – transporte interestadual de passageiros – transporte que atende
mercados com origem e destino em Estados distintos, ou entre Estados e o Distrito
Federal;
XI – serviço de transporte regular – serviço público delegado para execução
de transporte interestadual de passageiros, operado por veículos do tipo rodoviário,
ferroviário ou aquaviário, entre dois pontos terminais, aberto ao público em geral, com
esquema operacional aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
ou pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq;
XII – serviço do tipo rodoviário – serviço de transporte que transita por
estrada ou por rodovia municipal, estadual, distrital ou federal e que permite o transporte
de bagagem em compartimento específico;
XIII – serviço do tipo aquaviário – serviço de transporte que transita por
rios, lagos, lagoas e baías e que opera linhas regulares, inclusive travessias;
XIV – serviço do tipo ferroviário – serviço de transporte que transita por
ferrovias municipais, estaduais, distrital ou federal em linhas regulares;
XV – linha regular – serviço de transporte coletivo de passageiros
executado em uma ligação de dois pontos terminais, aberto ao público em geral, de
natureza regular e permanente, com itinerário definido no ato de sua delegação ou
outorga;
XVI – seção – serviço realizado em trecho do itinerário de linha do serviço
de transporte, com fracionamento do preço de passagem; e
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XVII – bilhete de viagem do jovem – documento, físico ou eletrônico, que
comprove o contrato de transporte gratuito ou com desconto de cinquenta por cento ao
jovem de baixa renda, fornecido pela empresa prestadora do serviço de transporte, para
possibilitar o ingresso do beneficiário no veículo, observado o disposto em Resolução da
ANTT e da Antaq.
Seção I
Da meia-entrada para acesso a eventos artístico-culturais e esportivos
Art. 3º Os estudantes terão direito ao benefício da meia-entrada mediante a
apresentação da CIE no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do
local de realização do evento.
§ 1º A CIE será expedida por:
I – Associação Nacional de Pós-Graduandos – ANPG;
II – União Nacional dos Estudantes – UNE;
III – União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – Ubes;
IV – entidades estaduais e municipais filiadas às entidades previstas nos
incisos I a III;
V – Diretórios Centrais dos Estudantes – DCE; e
VI – Centros e Diretórios Acadêmicos, de nível médio e superior.
§ 2º Observado o disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 12.933, de 2013,
deverão constar os seguintes elementos na CIE:
I – nome completo e data de nascimento do estudante;
II – foto recente do estudante;
III – nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado;
IV – grau de escolaridade; e
V – data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua
expedição.
§ 3º No ato de solicitação da CIE, o estudante deverá apresentar documento
de identificação com foto expedido por órgão público e válido em todo território nacional
e comprovante de matrícula correspondente ao ano letivo a que se refere o pedido.
§ 4º É vedada a cobrança de taxa de expedição da CIE para jovens
estudantes de baixa renda, mediante comprovação dos requisitos estabelecidos no inciso I
do caput do art. 2º.
§ 5º Os custos da expedição da CIE para jovens estudantes de baixa renda
serão arcados pela instituição que a expedir.
§ 6º A CIE gratuita será idêntica à emitida a título oneroso e deverá ser
expedida no mesmo prazo e por todos os locais credenciados para a sua expedição.
Art. 4º As entidades mencionadas nos incisos do § 1º do art. 3º deverão
manter o documento comprobatório do vínculo do aluno com a instituição de ensino e
disponibilizar banco de dados com o nome e o número de registro dos estudantes
portadores da CIE, pelo mesmo prazo de validade da CIE, para eventuais consultas pelo
Poder Público, estabelecimentos, produtoras e promotoras de eventos.
§ 1º É vedada a guarda de dados pessoais, após o vencimento do prazo de
validade da CIE.
§ 2º Ficam assegurados o sigilo e a proteção de dados pessoais apurados no
banco de dados referido no caput, sob responsabilidade das entidades mencionadas,
vedada sua utilização para fins estranhos aos previstos neste Decreto.
Art. 5º Os jovens de baixa renda terão direito ao benefício da meia-entrada
mediante a apresentação, no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na
entrada do local de realização do evento, da Identidade Jovem acompanhada de
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documento de identificação com foto expedido por órgão público e válido em todo o
território nacional.
§ 1º A Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria
Nacional de Juventude, emitirá a Identidade Jovem, conforme ato do Ministro de Estado
Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.
§ 2º A emissão de que trata o § 1º contará com o apoio do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Art. 6º As pessoas com deficiência terão direito ao benefício da meiaentrada mediante a apresentação, no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou
na entrada do local de realização do evento:
I – do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da
pessoa com deficiência; ou
II – de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar
nº 142, de 8 de maio de 2013.
§ 1º Os documentos de que tratam os incisos I e II do caput deverão estar
acompanhados de documento de identificação com foto expedido por órgão público e
válido em todo o território nacional.
§ 2º Os documentos previstos nos incisos I e II do caput serão substituídos,
conforme regulamento, quando for instituída a avaliação da deficiência prevista no § 1º do
art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, para fins da meia-entrada.
§ 3º Quando a pessoa com deficiência necessitar de acompanhamento, ao
seu acompanhante também se aplica o direito ao benefício previsto no caput.
§ 4º Enquanto não for instituída a avaliação de que trata o § 2º, com a
identificação da necessidade ou não de acompanhante para cada caso, o benefício de que
trata o § 3º será concedido mediante declaração da necessidade de acompanhamento pela
pessoa com deficiência ou, na sua impossibilidade, por seu acompanhante, no momento da
aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento.
Art. 7º O valor do ingresso de meia-entrada deve equivaler à metade do
preço do ingresso cobrado para a venda ao público em geral.
§ 1º O benefício previsto no caput não é cumulativo com outras promoções
e convênios.
§ 2º O benefício previsto no caput não é cumulativo com vantagens
vinculadas à aquisição do ingresso por associado de entidade de prática desportiva, como
sócio torcedor ou equivalente e com a oferta de ingressos de que trata o inciso X do caput
do art. 4º da Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015.
Art. 8º A concessão do benefício da meia-entrada aplica-se a todas as
categorias de ingressos disponíveis para venda ao público em geral.
§ 1º A regra estabelecida no caput aplica-se a ingressos para camarotes,
áreas e cadeiras especiais, se vendidos de forma individual e pessoal.
§ 2º O benefício previsto no caput não se aplica ao valor dos serviços
adicionais eventualmente oferecidos em camarotes, áreas e cadeiras especiais.
Art. 9º A concessão do benefício da meia-entrada aos beneficiários fica
assegurada em quarenta por cento do total de ingressos disponíveis para venda ao público
em geral, em cada evento.
Parágrafo único. Os ingressos destinados exclusivamente à venda para
associados de entidades de prática desportiva, como sócio torcedor ou equivalente, não
serão considerados para cálculo do percentual de que trata o caput.

80

Art. 10. Os ingressos de meia-entrada, no percentual de que trata o caput
do art. 9º, deverão ser reservados aos beneficiários a partir do início das vendas até
quarenta e oito horas antes de cada evento, com disponibilidade em todos os pontos de
venda de ingresso, sejam eles físicos ou virtuais.
§ 1º Após o prazo estipulado no caput, a venda deverá ser realizada
conforme demanda, contemplando o público em geral e os beneficiários da meia-entrada,
até limite de que trata o art. 9º.
§ 2º A venda de ingressos iniciada após o prazo estipulado no caput seguirá
a regra do § 1º.
§ 3º No caso de eventos realizados em estabelecimentos com capacidade
superior a dez mil pessoas, o prazo de que trata o caput será de setenta e duas horas.
Art. 11. Os estabelecimentos, as produtoras e as promotoras de eventos
disponibilizarão, de forma clara, precisa e ostensiva, as seguintes informações:
I – em todos os pontos de venda de ingresso, sejam eles físicos ou virtuais, e
na portaria ou na entrada do local de realização do evento:
a) as condições estabelecidas para o gozo da meia-entrada, com a
transcrição do art. 1º da Lei nº 12.933, de 2013; e
b) os telefones dos órgãos de fiscalização; e
II - em todos os pontos de venda de ingresso, sejam eles físicos ou virtuais:
a) o número total de ingressos e o número de ingressos disponíveis aos
beneficiários da meia-entrada de que trata este Decreto e, se for o caso, com a
especificação por categoria de ingresso; e
b) o aviso de que houve o esgotamento dos ingressos disponíveis aos
beneficiários da meia-entrada de que trata este Decreto, incluindo formatos acessíveis a
pessoas com deficiência sensoriais.
Parágrafo único. Na ausência das informações previstas no inciso II do
caput, será garantido ao jovem de baixa-renda, aos estudantes, às pessoas com deficiência
e ao seu acompanhante, quando necessário, o benefício da meia-entrada,
independentemente do percentual referido no caput do art. 9º.
Art. 12. Os estabelecimentos, as produtoras e as promotoras de eventos
deverão elaborar relatório da venda de ingressos após o encerramento das vendas, com
indicação dos ingressos vendidos como meia-entrada.
Parágrafo único. O relatório de que trata o caput deverá ser mantido pelo
prazo de trinta dias, contado da data da realização de cada evento, em sítio eletrônico ou
em meio físico.
Seção II
Reserva de vagas a jovens de baixa renda nos veículos do sistema de
transporte coletivo interestadual
Art. 13. Na forma definida no art. 32 da Lei nº 12.852, de 5 de agosto de
2013, ao jovem de baixa renda serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo,
comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual
de passageiros e duas vagas com desconto de cinquenta por cento, no mínimo, no valor
das passagens, a serem utilizadas depois de esgotadas as vagas gratuitas.
§ 1º Para fins do disposto no caput, incluem-se na condição de serviço de
transporte convencional:
I - os serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros,
prestado em veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares;
II - os serviços de transporte ferroviário interestadual de passageiros, em
linhas regulares; e
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III - os serviços de transporte aquaviário interestadual, abertos ao público,
realizados em rios, lagos, lagoas e baías, que operam linhas regulares, inclusive travessias.
§ 2º Para fazer uso das vagas gratuitas ou com desconto de cinquenta por
cento previstas no caput, o beneficiário deverá solicitar um único bilhete de viagem do
jovem, nos pontos de venda da transportadora, com antecedência mínima de três horas
em relação ao horário de partida do ponto inicial da linha do serviço de transporte,
podendo solicitar a emissão do bilhete de viagem de retorno, observados os
procedimentos da venda de bilhete de passagem.
§ 3º Na existência de seções, nos pontos de seção devidamente autorizados
para embarque de passageiros, a reserva de assentos deverá estar disponível até o horário
definido para o ponto inicial da linha, conforme previsto no § 2º.
§ 4º Após o prazo estipulado no § 2º, caso os assentos reservados não
tenham sido objeto de concessão do benefício de que trata este Decreto, as empresas
prestadoras dos serviços poderão colocá-los à venda.
§ 5º Enquanto os bilhetes dos assentos referidos no § 4º não forem
comercializados, continuarão disponíveis para o exercício do benefício da gratuidade e da
meia-passagem.
§ 6º O jovem deverá comparecer ao terminal de embarque até trinta
minutos antes da hora marcada para o início da viagem, sob pena de perda do benefício.
§ 7º O bilhete de viagem do jovem é nominal e intransferível e deverá
conter referência ao benefício obtido, seja a gratuidade, seja o desconto de cinquenta por
cento do valor da passagem.
Art. 14. No ato da solicitação do bilhete de viagem do jovem, o interessado
deverá apresentar a Identidade Jovem acompanhada de documento de identificação com
foto expedido por órgão público e válido em todo território nacional.
Parágrafo único. Quando o benefício não for concedido, as empresas
prestadoras dos serviços de transporte deverão emitir ao solicitante documento que
indicará a data, a hora, o local e o motivo da recusa.
Art. 15. O beneficiário não poderá fazer reserva em mais de um horário
para o mesmo dia e mesmo destino ou para horários e dias cuja realização da viagem se
demonstre impraticável e caracterize domínio de reserva de lugares, em detrimento de
outros beneficiários.
Art. 16. O bilhete de viagem do jovem será emitido pela empresa
prestadora do serviço, em conformidade com a legislação tributária e com os
regulamentos da ANTT e da Antaq.
Parágrafo único. As empresas prestadoras dos serviços de transporte
deverão informar à ANTT e à Antaq a movimentação de usuários titulares do benefício,
por seção e por situação, na periodicidade e na forma definida por estas Agências em
regulamento.
Art. 17. O jovem de baixa renda titular do benefício a que se refere o art. 13
terá assegurado os mesmos direitos garantidos aos demais passageiros.
Parágrafo único. Não estão incluídas no benefício as tarifas de utilização
dos terminais, de pedágio e as despesas com alimentação.
Art. 18. O jovem de baixa renda está sujeito aos procedimentos de
identificação de passageiros ao se apresentar para embarque, de acordo com o
estabelecido pela ANTT e pela Antaq.
Art. 19. Além dos benefícios previstos no art. 13, fica facultada às empresas
prestadoras de serviços de transporte a concessão ao jovem de baixa renda do desconto
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mínimo de cinquenta por cento do valor da passagem para os demais assentos disponíveis
do veículo, comboio ferroviário ou da embarcação do serviço de transporte interestadual
de passageiros.
Art. 20. As empresas prestadoras dos serviços de transporte
disponibilizarão em todos os pontos de venda de passagens, sejam eles físicos ou virtuais,
cópia do art. 32 da Lei nº 12.852, de 2013, e deste Decreto.
Art. 21. O benefício de que trata o art. 13 será disciplinado em resolução
específica pela ANTT e pela Antaq, assegurada a disponibilização de relatório de vagas
gratuitas e vagas com desconto concedidas.
Seção III
Disposições Finais
Art. 22. O descumprimento das disposições previstas no art. 23 e no art. 32
da Lei nº 12.852, de 2013, na Lei nº 12.933, de 2013, e neste Decreto sujeita os
estabelecimentos, produtoras e promotoras responsáveis pelos eventos culturais e
esportivos e as empresas
prestadoras dos serviços de transporte às sanções
administrativas estabelecidas no Capítulo VII do Título I da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, e no art. 78-A e seguintes da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, sem
prejuízo das demais sanções previstas em lei.
Art. 23. A emissão irregular ou fraudulenta de carteiras estudantis sujeita a
entidade emissora às sanções previstas no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.933, de
2013, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei ou das sanções aplicáveis aos
responsáveis pela irregularidade ou fraude.
Art. 24. A fiscalização do cumprimento do disposto na Lei nº 12.933, de
2013, e neste Decreto será exercida em todo território nacional pelos órgãos públicos
competentes federais, estaduais, municipais e distrital, conforme área de atuação.
Art. 25. Aplicam-se as seguintes regras transitórias aos eventos realizados
após a entrada em vigor deste Decreto, mas que tiveram ingressos vendidos, total ou
parcialmente, antes da referida vigência:
I - os meios de comprovação aceitos pelos estabelecimentos, produtoras e
promotoras para compra de ingresso com benefício da meia-entrada, antes da vigência
deste Decreto, não podem ser recusados para acesso aos eventos, na portaria ou no local
de entrada; e
II - o percentual de quarenta por cento de que trata o art. 9º poderá ser
calculado sobre o total de ingressos disponibilizados para venda ao público em geral ou
apenas sobre o número restante de ingressos disponíveis após a entrada em vigor deste
Decreto, o que for mais benéfico aos estabelecimentos, produtoras e promotoras.
Art. 26. Os relatórios de que tratam o art. 12 e o art. 21 devem ser
disponibilizados apenas para os eventos e viagens que forem realizados após a entrada em
vigor deste Decreto.
Art. 27. Os órgãos competentes deverão adotar as medidas necessárias
para disponibilizar, a partir de 31 de março de 2016, a Identidade Jovem e o bilhete de
viagem do jovem, para fins de percepção do benefício de que tratam os art. 5º e art. 13.
Art. 28. Este Decreto entra em vigor no dia 1º de dezembro de 2015.
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Brasília, 5 de outubro de 2015; 194º da Independência e 127º da
República.
DILMA ROUSSEFF
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 12.852/13 à pág. 41 do vol. 40;
Lei nº 12.933/13 à pág. 56 do vol. 40;
Lei nº 13.146/15 à pág. 32 deste volume.

________________________________
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() PORTARIA Nº 483, DE 14 DE MAIO DE 2015
Altera a Portaria Normativa MEC nº 807, de 18 de junho de 2010, que institui o Exame
Nacional do Ensino Médio – Enem
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o
disposto nos arts. 9º, inciso VI, e 38, § 2º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, e
CONSIDERANDO QUE:
A isenção de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
desempenha um importante papel na concretização da justiça social, conferindo
oportunidade para que os jovens tenham acesso aos níveis mais elevados do ensino e da
pesquisa, segundo a capacidade de cada um;
As ausências injustificadas de candidatos inscritos no Enem importam,
anualmente, em prejuízos vultosos ao Erário;
Na edição do Enem 2014 dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil,
trezentos e oitenta e um candidatos faltaram ao Exame;
O gestor público deve resguardar o Erário de despesas injustificadas, com
vistas a direcionar os recursos não utilizados no Enem para a continuidade de diversas
outras ações estruturantes em prol do desenvolvimento da educação nacional;
A economicidade é princípio constitucional que rege a Administração
Pública, assim entendida como a razoável adequação entre os custos e benefícios das
políticas estatais;
É dever da Administração Pública zelar pela correta destinação dos
limitados recursos públicos e pela máxima efetividade e eficiência de sua aplicação no
êxito das políticas públicas educacionais;
A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas,
bem como a obediência a limites e condições estabelecidos na Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF;
Os resultados do Enem possibilitam:
1) a constituição de parâmetros para auto avaliação do participante,
visando à continuidade de sua formação e a sua inserção no mercado de trabalho;
2) a certificação no nível de conclusão do ensino médio, pelo sistema
estadual e federal de ensino, de acordo com a legislação vigente;
3) a criação de referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos
do ensino médio;
4) o estabelecimento de critérios de participação e acesso do examinando a
programas governamentais;
5) a utilização como mecanismo único, alternativo ou complementar aos
exames de acesso à Educação Superior ou processos de seleção nos diferentes setores do
mundo do trabalho; e
6) o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a educação brasileira,
resolve;
Art. 1º O art. 5º da Portaria Normativa MEC nº 807, de 18 de junho de 2010,
será acrescido dos §§ 4º e 5º, com a seguinte redação:
"Art.5º..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................

( ) Com as alterações introduzidas pela Portaria Normativa MEC nº 12, de 15.10.2015.
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§ 4º O inscrito que usufruir da isenção conferida pelo § 3º e,
injustificadamente, faltar ao exame não terá direito à nova isenção de inscrição no Enem
subsequente.(N.R.)
§ 5º Compete ao INEP apreciar eventual justificativa de ausência, nos
termos do § 4º, e decidir pela concessão ou não de nova isenção. (N.R.)
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RENATO JANINE RIBEIRO
________
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Portaria MEC nº 807/10 à pág. 116 do vol. 37.
O §4º do art. 1º está com a redação dada pela Portaria Normativa MEC nº 12/2015.

___________________________
PORTARIA MEC Nº 618, DE 24 DE JUNHO DE 2015
Dispõe sobre o Fórum Permanente para acompanhamento da atualização progressiva do
valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o
disposto na Estratégia 17.1 da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que trata o Plano
Nacional de Educação, e
CONSIDERANDO:
A necessidade do fortalecimento do diálogo entre os dirigentes e os
trabalhadores sobre a valorização dos profissionais em educação;
A necessidade do acompanhamento do cumprimento da Lei nº 11.738, de
16 de julho de 2008, e da Lei nº 13.005, de 2014; e
Os impactos financeiros produzidos pela forma de atualização prevista no
art. 5º da Lei nº 11.738, de 2008, nas folhas de pagamento de pessoal do quadro do
magistério da educação básica pública, resolve:
Art. 1º Fica constituído o Fórum Permanente para acompanhamento da
atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica, com os seguintes objetivos:
I - propor mecanismos para a obtenção e organização de informações sobre
o cumprimento do piso pelos entes federativos, bem como sobre os planos de cargos,
carreira e remuneração; e
II - acompanhar a evolução salarial por meio de indicadores da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Parágrafo único - O funcionamento do Fórum será regulado por Regimento
Interno e o conteúdo das reuniões será registrado em ata circunstanciada, lavrada
conforme seus dispositivos.
Art. 2º O Fórum será composto por doze membros e respectivos suplentes,
considerando as seguintes representações:
I - três representantes do Ministério da Educação, sendo um da Secretaria
de Articulação com os Sistemas de Ensino - SASE, um do Fundo Nacional de
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Desenvolvimento da Educação - FNDE e um do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP;
II - três representantes dos Secretários Estaduais de Educação, indicados
pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consed;
III - três representantes dos Secretários Municipais de Educação, indicados
pela União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME; e
IV - três representantes dos profissionais da educação pública básica em
redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, indicados pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação - CNTE.
§ 1º O Fórum será presidido pelo Secretário Nacional de Articulação com os
Sistemas de Ensino.
§ 2º A participação no Fórum é função não remunerada de relevante
interesse público, e seus membros, quando convocados, farão jus a transporte e diárias.
§ 3º Poderão ser convidados representantes dos órgãos de controle da
União, de conselhos de controle social e outros para participar das reuniões, quando for
conveniente.
Art. 3º O Fórum poderá constituir Grupos de Trabalho com especialistas
para subsidiar o debate.
Art. 4º As despesas decorrentes do funcionamento do Fórum correrão por
conta do orçamento da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino - SASE, que
também atuará como sua Secretaria Executiva.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RENATO JANINE RIBEIRO
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 13.005/14 à pág. 40 do vol. 41.

________________________
PORTARIA MEC Nº 817, DE 13 DE AGOSTO DE 2015
Dispõe sobre a oferta da Bolsa-Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, de que trata a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011,
e dá outras providências
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e considerando a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, o Decreto nº
5.154, de 23 de julho de 2004, e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Ficam estabelecidas as normas para execução da Bolsa-Formação do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, instituído pela Lei
nº 12.513, de 26 de outubro de 2011.
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Art. 2º A Bolsa-Formação tem os seguintes objetivos:
I - potencializar a capacidade de oferta de cursos das redes de educação
profissional e tecnológica;
II - formar profissionais para atender às demandas do setor produtivo e do
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do País;
III - ampliar e diversificar as oportunidades educacionais e a oferta de
educação profissional e tecnológica gratuita no País;
IV - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por
meio da articulação com a educação profissional;
V - incentivar a elevação de escolaridade;
VI - integrar programas, projetos e ações de formação profissional e
tecnológica;
VII - democratizar as formas de acesso à educação profissional e
tecnológica; e
VIII - estimular a articulação entre a política de educação profissional e
tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda.
Art. 3º Os cursos ofertados por meio da Bolsa-Formação serão organizados
nas seguintes modalidades:
I - Bolsa-Formação Estudante:
a) cursos técnicos na forma concomitante, para estudantes em idade
própria;
b) cursos técnicos na forma concomitante ou integrada, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos - EJA;
c) cursos técnicos na forma subsequente, para estudantes que concluíram o
ensino médio; e
d) cursos de formação de professores em nível médio, na modalidade
normal.
II - Bolsa-Formação Trabalhador:
a) cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional doravante denominados cursos FIC.
Parágrafo único. A Bolsa-Formação Trabalhador ofertará cursos FIC com
carga horária mínima de cento e sessenta horas, conforme previsto no art. 5º, § 1º, da Lei
nº 12.513, de 2011, e no Decreto nº 5.154, de 2004.
Art. 4º Os projetos pedagógicos de cursos técnicos presenciais poderão
prever atividades não presenciais, até vinte por cento da carga horária diária do curso,
respeitados os mínimos previstos de duração e carga horária total, e desde que haja
suporte tecnológico e seja garantido o atendimento por docentes e tutores, conforme
previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de
Nível Médio.
Art. 5º Será permitida a realização de processos de reconhecimento e
certificação de saberes, integrados aos cursos ofertados por meio da Bolsa-Formação,
considerando o previsto no art. 41 da Lei nº 9.394, de 1996, na Portaria Interministerial
MEC/MTE nº 05, de 25 de abril de 2014, que reorganiza a Rede Nacional de Certificação
Profissional - Rede CERTIFIC, e em orientações complementares a serem expedidas pela
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação SETEC-MEC.
Art. 6º A SETEC-MEC incentivará a oferta de cursos que utilizem estratégias
pedagógicas inovadoras.
Art. 7º A Bolsa-Formação corresponde:
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I - ao custeio de todas as despesas relacionadas ao curso por estudante,
incluindo eventual assistência estudantil e os insumos necessários para a participação nos
cursos, no caso de cursos ofertados pelas instituições públicas e pelos Serviços Nacionais
de Aprendizagem - SNA; ou
II - ao pagamento de bolsa de estudo na forma de mensalidades, no caso de
cursos técnicos subsequentes ofertados por instituições privadas; ou
III - ao pagamento de bolsa de estudo na forma de mensalidades, no caso de
cursos técnicos concomitantes ofertados por instituições privadas de educação
profissional técnica de nível médio, incluindo eventual assistência estudantil.
§ 1º A assistência estudantil prevista nos incisos I e III deverá ser prestada
aos beneficiários como auxílio para alimentação e transporte, conforme previsto nº § 4º da
Lei nº 12.513, de 2011, considerando as necessidades de pessoas com deficiência e os
casos específicos autorizados pela SETEC-MEC.
§ 2º A assistência estudantil prevista no inciso I aplica-se somente aos
cursos FIC e técnicos presenciais, nas formas concomitante e integrada, em consonância
com o § 4º, art. 6º, da Lei nº 12.513, de 2011.
§ 3º Os insumos previstos no inciso I incluem materiais didáticos, materiais
escolares gerais e específicos e uniformes, quando adotados pela instituição de ensino, e,
por opção do ofertante, seguro contra acidentes pessoais para os beneficiários.
§ 4º Para a participação nos cursos, as propostas de oferta de vagas de
instituições privadas devem considerar em seu valor os insumos necessários elencados no
parágrafo anterior.
Seção I
Da Identificação do Público
Art. 8º A Bolsa-Formação atenderá prioritariamente:
I - aos estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da EJA;
II - aos trabalhadores;
III - aos beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de
transferência de renda, entre outros que atenderem a critérios previstos no âmbito do
Plano Brasil sem Miséria, instituído por meio do Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011;
e
IV - aos estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em
escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, nos
termos do regulamento.
§ 1º Será estimulada a participação de pessoas com deficiência, povos
indígenas, comunidades quilombolas, adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas, mulheres responsáveis pela unidade familiar beneficiárias de programas
federais de transferência de renda e de trabalhadores beneficiários do Programa SeguroDesemprego, considerados reincidentes, nos termos do Decreto nº 7.721, de 16 de abril de
2012.
§ 2º As vagas que não forem ocupadas pelos públicos prioritários poderão
ser preenchidas por outros públicos, respeitadas as previsões da presente Portaria.
§ 3º Para fins desta Portaria, consideram-se trabalhadores os empregados,
trabalhadores domésticos, trabalhadores não remunerados, trabalhadores por conta
própria, trabalhadores na construção para o próprio uso ou para o próprio consumo, de
acordo com classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
independentemente de exercerem ou não ocupação remunerada, ou de estarem ou não
ocupados, incluindo os agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas e
pescadores.
Art. 9º Terão direito a atendimento preferencial nos cursos ofertados por
meio da Bolsa-Formação:
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I - os trabalhadores beneficiários do Programa Seguro-Desemprego, em
cursos FIC, conforme normas estabelecidas pelo Decreto nº 7.721, de 2012; e
II - as pessoas com deficiência, em cursos FIC e técnicos concomitantes.
Parágrafo único. Os parceiros ofertantes deverão promover a
acessibilidade às pessoas com deficiência, em conformidade com o Decreto nº 5.296, de 2
de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e nº
10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como o Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de
2009.
Art. 10. É vedada a cobrança de quaisquer taxas, mensalidades ou
contribuições relativas à prestação do serviço aos estudantes, incluindo as taxas para
expedição e registro de diploma ou certificado e outras previstas para os demais alunos da
instituição.
Parágrafo único. Ficam excluídas da vedação de cobrança a solicitação de
diploma ou certificado que necessite de recursos gráficos especiais ou a emissão de
segunda via do documento.
Art. 11. É vedado atribuir aos beneficiários a responsabilidade pela
aquisição ou a indicação para aquisição junto a terceiros de qualquer material didático
necessário para o curso, seja por meio de auxílio financeiro a ele repassado ou de recursos
próprios.
Art. 12. Os cursos técnicos ofertados por meio da Bolsa- Formação devem
constar do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - CNCT e submetem-se às diretrizes
curriculares estaduais, quando couber, bem como às demais condições estabelecidas em
legislação aplicável.
Art. 13. Os cursos FIC ofertados por meio da Bolsa-Formação devem
constar do Guia Pronatec de Cursos FIC, ou documento orientador equivalente, editado
pela SETEC-MEC, e submetem-se às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, no que couber.
Art. 14. Para atender ao projeto pedagógico do curso aprovado pelas
instâncias competentes, as instituições de ensino poderão promover a oferta da carga
horária superior à prevista no CNCT e no Guia Pronatec de Cursos FIC, com o devido
registro da carga horária total do curso no Sistema Nacional de Informações de Educação
Profissional e Tecnológica - Sistec, sem financiamento da cargahorária adicional por meio
da Bolsa-Formação.
Art. 15. Os programas de educação profissional e tecnológica
implementados no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica - EPCT e articulados à oferta de cursos FIC poderão ser desenvolvidos por
intermédio da Bolsa-Formação, conforme critérios, diretrizes e procedimentos definidos
em ato do Secretário de Educação Profissional e Tecnológica.
CAPÍTULO II
Seção I
Dos Agentes

DTI-MEC.

Art. 16. São agentes da Bolsa-Formação:
I - Ministério da Educação, por intermédio:
a) da SETEC-MEC; e
b) da Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação 92

II - o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;
III - as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica - Rede Federal de EPCT que firmarem Termo de Cooperação como parceiros
ofertantes;
IV - as instituições públicas das redes estaduais, distrital e municipais, cujos
órgãos gestores firmarem Termo de Adesão como parceiros ofertantes;
V - as Instituições de Ensino Superior - IES estaduais, distrital e municipais
com cursos técnicos previamente autorizados pelos respectivos Conselhos de Educação e
que firmarem Termo de Adesão como parceiros ofertantes;
VI - as instituições dos SNA, cujos órgãos gestores nacionais firmarem
Termo de Adesão como parceiros ofertantes;
VII - as IES privadas e de educação profissional técnica de nível médio,
doravante denominadas instituições privadas, devidamente habilitadas pelo MEC, cujas
mantenedoras firmarem Termo de Adesão como parceiros ofertantes;
VIII - as fundações públicas, inclusive as públicas de direito privado,
precipuamente dedicadas à educação profissional e tecnológica que firmarem Termo de
Adesão como parceiros ofertantes;
IX - os Ministérios e outros órgãos da Administração Pública Federal que
celebrarem Acordo de Cooperação Técnica como parceiros demandantes; e
X - as secretarias estaduais e distrital de educação e as Secretarias
vinculadas ao MEC que firmarem Termo de Adesão como parceiros demandantes.
Seção II
Das Competências
Art. 17. Os agentes da Bolsa-Formação deverão cumprir as determinações
estabelecidas na Lei nº 12.513, de 2011, e suas alterações, nesta Portaria, nos atos
regulamentares expedidos pelo MEC, pela SETEC-MEC e pelo FNDE, no Manual de Gestão
da Bolsa-Formação e em outros documentos legais e infralegais emitidos a respeito do
Pronatec e da Bolsa-Formação.
Subseção I
Das competências do MEC
Art. 18. Compete à SETEC-MEC:
I - planejar, formular, coordenar e avaliar as políticas relacionadas à oferta
da Bolsa-Formação;
II - regulamentar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica
por meio da Bolsa-Formação, por intermédio do CNCT e do Guia Pronatec de Cursos FIC,
ou documento orientador equivalente;
III - cooperar com os parceiros demandantes de vagas, apoiando sua
articulação com os parceiros ofertantes;
IV - apresentar requisitos e relatar inconformidades de sistemas à DTIMEC, para garantir a atualização e a manutenção do Sistec como instrumento de gestão da
oferta e da execução da Bolsa-Formação;
V - realizar o processo de pactuação de vagas entre parceiros ofertantes e
demandantes e aprovar as vagas pactuadas, mediante prévia homologação;
VI - acompanhar a efetivação da oferta, monitorar e avaliar o cumprimento
da pactuação de vagas por parte dos parceiros ofertantes;
VII - realizar, periodicamente, para efeito de acompanhamento e do cálculo
de saldo financeiro, a contabilização das matrículas efetivadas pelos ofertantes;
VIII - monitorar e avaliar a realização dos cursos;
IX - monitorar a frequência dos estudantes matriculados nos cursos
ofertados por meio da Bolsa-Formação;
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X - aprovar os valores da Bolsa-Formação, para pagamento às instituições
privadas;

XI - calcular o montante de recursos financeiros a ser repassado a cada
parceiro ofertante das instituições públicas e dos SNA e dar publicidade aos valores
devidos;
XII - solicitar ao FNDE a efetivação do repasse de recursos às instituições
públicas e aos SNA, indicando os valores a serem repassados a cada parceiro ofertante;
XIII - solicitar ao FNDE o pagamento das mensalidades dos beneficiários
matriculados e frequentes em cursos técnicos ofertados por instituições privadas,
mediante confirmação de frequência desses beneficiários;
XIV - realizar, a qualquer tempo, procedimentos de supervisão,
monitoramento e avaliação das ofertas da Bolsa-Formação, das unidades de ensino
ofertantes e dos processos de seleção realizados pelos demandantes;
XV - prestar orientações aos parceiros ofertantes e demandantes, bem
como ao FNDE;
XVI - emitir parecer sobre os relatórios de cumprimento de objeto da
execução da Bolsa-Formação apresentados ao FNDE pelos parceiros ofertantes;
XVII - dar publicidade aos atos relativos à Bolsa-Formação por meio do
portal eletrônico do Pronatec, incluindo os critérios de pactuação adotados e o extrato do
resultado de cada processo de pactuação;
XVIII - informar ao FNDE sobre ocorrências que possam ter implicação na
execução financeira da Bolsa-Formação;
XIX - habilitar as instituições privadas como ofertantes da Bolsa-Formação,
conforme Portaria MEC nº 160, de 5 de março de 2013;
XX - definir e divulgar as orientações sobre utilização das marcas do
governo federal e do Pronatec em peças publicitárias e de divulgação, em diferentes meios
e mídias, inclusive quando das vedações do período eleitoral;
XXI - definir e publicar no portal eletrônico do Pronatec os modelos de
certificado e diploma dos cursos ofertados por meio da Bolsa-Formação;
XXII - definir os requisitos de sistemas para gestão da oferta e da execução
da Bolsa-Formação, a serem implementados pela DTIMEC;
XXIII - informar à DTI-MEC sobre a existência de inconformidades do
Sistec, considerando as necessidades dos diferentes agentes da ação;
XXIV - expedir normas complementares para execução das ações; e
XXV - manter atualizado o Manual de Gestão da Bolsa-Formação.
Art. 19. Compete à DTI-MEC:
I - desenvolver e manter atualizados e em pleno funcionamento os sistemas
para gestão da oferta e da execução da Bolsa-Formação, especialmente o Sistec, conforme
requisitos enviados pela SETEC-MEC e considerando as necessidades dos diferentes perfis
de acesso ao sistema;
II - disponibilizar à SETEC-MEC e aos parceiros ofertantes e demandantes
ferramentas adequadas para extração de dados, geração de relatórios e acesso a
informações operacionais e gerenciais relativas ao planejamento e à execução da BolsaFormação;
III - garantir a consistência dos dados e sistemas de suporte à oferta e à
execução da Bolsa-Formação, em articulação com a SETEC-MEC; e
IV - corrigir eventuais falhas ou inconformidades dos sistemas, priorizando
as demandas de maior impacto na execução da Bolsa-Formação.
Subseção II
Das Competências do FNDE
Art. 20. Compete ao FNDE:
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I - expedir atos que disponham sobre o repasse de recursos financeiros, a
prestação de contas, bem como o pagamento de mensalidades para execução da BolsaFormação;
II - realizar, a partir de solicitação da SETEC-MEC, a execução financeira da
Bolsa-Formação;
III - efetuar, na forma dos arts. 3º e 6º, caput e § 1º, da Lei nº 12.513, de
2011, a transferência de recursos correspondentes aos valores da Bolsa-Formação aos
SNA e aos Estados, Municípios, e ao Distrito Federal, ou a instituições de educação
profissional e tecnológica da administração indireta, estadual, distrital e municipal, sob
solicitação da SETEC-MEC, e de acordo com a regulamentação em vigor;
IV - efetuar, na forma do art. 3º da Lei nº 12.513, de 2011, a
descentralização financeira de recursos correspondentes aos valores da Bolsa-Formação
nas instituições da Rede Federal de EPCT, sob solicitação da SETEC-MEC e de acordo com a
regulamentação em vigor;
V - proceder à abertura de conta corrente específica em agência do Banco
do Brasil S.A. indicada pelo parceiro ofertante, no caso de transferências diretas de
recursos para as redes estaduais, distrital e municipais de EPCT e para os SNA;
VI - informar sobre as transferências diretas de recursos da BolsaFormação por meio do portal eletrônico do FNDE;
VII - receber e registrar a prestação de contas dos recursos transferidos às
instituições estaduais, distrital e municipais e aos SNA ofertantes, efetuar a análise e emitir
parecer de conformidade e financeira, e encaminhá-la à SETEC-MEC para que esta se
manifeste acerca da consecução do objeto e objetivos da Bolsa-Formação;
VIII - efetivar o pagamento das mensalidades dos estudantes beneficiários
da Bolsa-Formação em cursos técnicos ofertados por instituições privadas, mediante
solicitação da SETEC-MEC;
IX - informar, tempestivamente, à SETEC-MEC sobre ocorrências que
possam comprometer as normas fixadas para o desenvolvimento da Bolsa-Formação; e
X - prestar informações à SETEC-MEC sempre que solicitado.
Subseção III
Das Competências dos Parceiros Demandantes
Art. 21. Compete aos parceiros demandantes:
I - designar, oficialmente, um coordenador das ações vinculadas à
articulação e à implementação da Bolsa-Formação e enviar o ato de designação à SETECMEC;
II - informar aos parceiros ofertantes sobre suas demandas específicas de
formação profissional;
III - divulgar a Bolsa-Formação em seu âmbito de atuação e informar aos
potenciais beneficiários, em conjunto com os parceiros ofertantes, sobre as características,
os objetivos, as áreas de atuação e o perfil profissional de conclusão dos cursos ofertados;
IV - realizar a mobilização e seleção de candidatos à Bolsa- Formação em
seu âmbito de atuação, respeitando o perfil de beneficiário exigido, quando for o caso, a
idade mínima, os critérios da escolaridade e demais pré-requisitos dos cursos, conforme
CNCT e Guia Pronatec de Cursos FIC, ou documento orientador equivalente, editado pela
SETEC-MEC;
V - realizar a pré-matrícula dos beneficiários selecionados para a BolsaFormação em turmas registradas no Sistec, em conformidade com as prioridades previstas
na Lei no 12.513, de 2011, sendo a realização da pré-matrícula atribuição exclusiva do
parceiro demandante;
VI - manter atualizada junto à SETEC-MEC a caracterização da demanda,
incluindo a modalidade, o perfil dos beneficiários, os cursos a serem ofertados, a
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localização geográfica de oferta, a quantidade de vagas e os critérios e mecanismos que
serão utilizados no processo de seleção;
VII - realizar, quando do processo de mobilização, a verificação da
compatibilidade dos candidatos com o perfil de beneficiário exigido, quando for o caso;
VIII - estabelecer colaboração com órgãos dos Estados, Distrito Federal e
Municípios e com organizações da sociedade civil para a mobilização, seleção e prématrícula de beneficiários da Bolsa-Formação;
IX - informar, tempestivamente, à SETEC-MEC e ao FNDE a ocorrência de
qualquer anormalidade na execução da Bolsa-Formação e o eventual não oferecimento,
por parte do parceiro ofertante, das turmas registradas no Sistec;
X - submeter-se às orientações para a execução da Bolsa-Formação
divulgadas pela SETEC-MEC e pelo FNDE, inclusive aquelas relativas às condutas vedadas
em períodos eleitorais;
XI - fornecer à SETEC-MEC e aos parceiros ofertantes lista atualizada dos
dados das unidades demandantes, quando houver, responsáveis pela mobilização, seleção
e pré-matrícula dos beneficiários nos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XII - estimular a participação das pessoas com deficiência nos cursos
ofertados por meio da Bolsa-Formação, observadas as condições de acessibilidade e
participação plena no ambiente educacional, tais como adequação de equipamentos, de
materiais pedagógicos, de currículos e de estrutura física; e
XIII - definir suas modalidades de demanda em função das características
do seu público alvo, da localização geográfica da sua demanda e do escopo dos cursos
voltados para a sua área de competência, bem como registrá-las no Sistec.
Subseção IV
Das Competências dos Parceiros Ofertantes
Art. 22. Compete aos parceiros ofertantes:
I - designar o coordenador-geral da execução de todas as ações vinculadas
à Bolsa-Formação e enviar o ato de designação à SETEC-MEC, considerando que o
coordenador-geral deverá ser, necessariamente:
a) servidor público, no caso de instituições públicas;
b) empregado da administração de âmbito nacional, no caso dos SNA; ou
c) empregado da administração da mantenedora, no caso das instituições
privadas.
II - pactuar com os demandantes, no caso das instituições públicas e dos
SNA, a oferta de cursos da Bolsa-Formação, em conformidade com parâmetros
estabelecidos pela SETEC-MEC;
III - apresentar proposta de vagas, visando ao atendimento das demandas,
observadas as condições operacionais e considerando o perfil dos beneficiários, os cursos
ofertados e a localização geográfica da oferta e a quantidade de vagas;
IV - registrar, no Sistec, as propostas de oferta de vagas, conforme
procedimentos estabelecidos a cada pactuação ou edital específico, identificando unidade
de ensino, inclusive se remota ou polo de educação a distância, carga-horária prevista e
quantidade de vagas;
V - realizar a oferta de vagas homologadas pela SETEC-MEC;
VI - elaborar o projeto pedagógico do curso, segundo as diretrizes
curriculares nacionais da educação profissional e tecnológica e os documentos de
referência elaborados pelo MEC;
VII - ter o projeto pedagógico do curso aprovado no órgão competente,
antes de ofertar as turmas, considerando, no caso das instituições privadas, o disposto no
art. 20-B da Lei nº 12.513, de 2011.
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VIII - adotar as providências necessárias para o registro do curso no
Conselho Profissional correspondente, antes de iniciada a oferta, no caso das profissões
legalmente regulamentadas e fiscalizadas por órgão próprio;
IX - tornar público, no portal eletrônico da instituição, projetos
pedagógicos, planos de curso, regimentos, normas internas e demais documentos
orientadores dos cursos ofertados no âmbito da Bolsa-Formação;
X - instruir as unidades de ensino vinculadas ou subordinadas, caso haja,
quanto às normas e procedimentos relativos à oferta de vagas para a Bolsa-Formação;
XI - informar aos potenciais beneficiários da Bolsa-Formação, em conjunto
com os parceiros demandantes, sobre as características, os objetivos, as áreas de atuação e
o perfil profissional de conclusão dos cursos ofertados;
XII - utilizar os recursos financeiros repassados pelo FNDE integralmente
no cumprimento da oferta da Bolsa-Formação, conforme previsto no Capítulo VI;
XIII - acompanhar, no portal eletrônico do FNDE, no caso das instituições
públicas e SNA, os repasses efetuados, de forma a garantir a utilização adequada dos
recursos creditados em seu favor;
XIV - manter atualizados, no Sistec, os dados cadastrais das unidades de
ensino, inclusive das unidades remotas e polos de educação a distância;
XV - assegurar condições de infraestrutura física, tecnológica e de pessoal
para desenvolvimento adequado dos cursos em todos os locais de oferta;
XVI - cadastrar e manter atualizadas, no Sistec, todas as ofertas de turmas e
vagas em cursos por meio da Bolsa-Formação, informando o local de realização de cada
turma;
XVII - ofertar as turmas sem recorrer a outras instituições para efetivar a
oferta ou para realizar as atividades pedagógicas e educacionais ou a gestão acadêmica de
turmas da Bolsa-Formação, ressalvada a articulação prevista no art. 20-A da Lei nº 12.513,
de 2011;
XVIII - garantir que todos os beneficiários da Bolsa-Formação assinem, no
ato da matrícula, Termo de Compromisso, na forma estabelecida no Manual de Gestão da
Bolsa-Formação;
XIX - realizar, no ato da matrícula, a verificação da compatibilidade da
documentação apresentada com o perfil e escolaridade mínima exigidos do beneficiário;
XX - confirmar, no Sistec, as matrículas de candidatos prématriculados que
atendam aos pré-requisitos exigidos, desde que a documentação apresentada no ato da
matrícula seja suficiente, respeitada a disponibilidade de vagas;
XXI - manter arquivados, na unidade de ensino ofertante do curso, os
registros estudantis das turmas e dos beneficiários da Bolsa-Formação, inclusive listas de
presença e termos de compromisso e comprovantes de matrícula assinados, em registro
impresso ou digital, em conformidade com critérios e procedimentos seguros, pelo prazo
mínimo de vinte anos após o encerramento dos cursos, disponibilizando a documentação
ao MEC e aos órgãos de controle interno e externo e ao Ministério Público, sempre que
solicitados;
XXII - responsabilizar-se pela segurança de todos os beneficiários da BolsaFormação, prevenindo acidentes que possam ocorrer durante o desenvolvimento das
atividades do curso;
XXIII - assegurar aos beneficiários da Bolsa-Formação acesso pleno à
infraestrutura educativa, especialmente biblioteca e laboratórios, sem quaisquer
restrições, e, quando houver, recreativa, esportiva ou de outra natureza existente nas
unidades ofertantes;
XXIV - realizar a substituição de beneficiário cuja matrícula foi cancelada e
registrar a nova matrícula no Sistec, conforme procedimentos estabelecidos nesta Portaria
e em edital específico;
XXV - realizar o controle da frequência e do desempenho escolar dos
beneficiários;
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XXVI - realizar o registro mensal da frequência e da situação de cada
matrícula no Sistec;
XXVII - notificar o estudante, por meio do Sistec, em caso de interrupção de
frequência no curso;
XXVIII - registrar, no Sistec, as situações de matrícula previstas no Manual
de Gestão de Bolsa-Formação, inclusive as justificativas relativas à movimentação de
estudantes;
XXIX - informar, no Sistec, a situação final das matrículas dos estudantes ao
término dos cursos ofertados por intermédio da Bolsa-Formação;
XXX - realizar a emissão de certificados, inclusive parciais, e de diplomas
dos estudantes;
XXXI - realizar o registro de diplomas no Sistec, conforme as Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
XXXII - realizar o acompanhamento pedagógico dos beneficiários da BolsaFormação, incluindo monitoramento de frequência e desempenho escolar;
XXXIII - prestar contas dos recursos financeiros recebidos para as ações
relativas à oferta de vagas por meio da Bolsa-Formação, conforme resolução do FNDE em
vigor, no caso das redes estaduais, distrital e municipais e dos SNA;
XXXIV - informar, formal e tempestivamente, à SETECMEC e ao FNDE
ocorrências que possam interferir na execução da Bolsa-Formação;
XXXV - permitir aos representantes do parceiro demandante, do MEC, do
FNDE e de qualquer órgão ou entidade governamental de fiscalização, monitoramento e
controle o acesso às suas instalações, às turmas e aos beneficiários da Bolsa-Formação,
bem como aos documentos relativos à execução da Bolsa-Formação, prestando todo
esclarecimento solicitado; e
XXXVI - definir metodologia, realizar e enviar à SETECMEC pesquisa de
avaliação de egressos, por mantenedora, de 6 a 12 meses após a conclusão dos cursos.
CAPÍTULO III
DA OFERTA DE CURSOS
Seção I
Da Organização da Oferta
Art. 23. Os cursos e vagas a serem ofertados por meio da Bolsa-Formação
deverão observar o disposto nesta Portaria e no Manual de Gestão da Bolsa-Formação,
disponibilizado e mantido atualizado pela SETEC-MEC no portal eletrônico do Pronatec http://pronatec.mec. gov. br.
Art. 24. Os cursos a serem ofertados poderão compor itinerários formativos
que possibilitem o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos, conforme previsto
no Decreto no 5.154, de 2004.
§ 1º Os itinerários formativos serão organizados pelas instituições de
ensino e deverão ser registrados no Sistec, conforme orientações complementares a serem
expedidas pela SETEC-MEC.
§ 2º Para atender às especificidades de programas de aprendizagem
profissional, nos termos da legislação em vigor, os itinerários formativos também poderão
ser estruturados na forma de Itinerários Formativos de Aprendizagem, cuja carga-horária
mínima será de quatrocentas horas.
Art. 25. Os cursos e vagas a serem pactuados serão definidos:
I - por meio de processo de pactuação de vagas entre os parceiros
demandantes e ofertantes, a ser organizado periodicamente pela SETEC-MEC, no caso dos
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cursos FIC e dos cursos técnicos concomitantes e integrados, incluindo os na modalidade
EJA, ofertados pelas instituições públicas e SNA; ou
II - por meio de edital específico para proposta de oferta de vagas pelo
ofertante, a ser aprovada pela SETEC-MEC, no caso dos cursos técnicos subsequentes e
concomitantes, incluindo os na modalidade EJA; ou
III - por meio de processo de pactuação de vagas e/ou planos de trabalho a
serem apresentados pelas instituições e aprovados pela SETEC-MEC, para cursos
ofertados por meio da Rede e-Tec Brasil, cursos integrados a processos de
reconhecimento e certificação de saberes e cursos de formação de professores em nível
médio, na modalidade normal, ofertados pelas instituições públicas e SNA.
§ 1º A pactuação de vagas prevista no inciso I será organizada por cursos
ou itinerários formativos, incluídos os Itinerários Formativos de Aprendizagem.
§ 2º Os editais para proposta de oferta de vagas em cursos técnicos
subsequentes previstos no inciso II obedecerão ao disposto na Portaria MEC no 671, de 31
de julho de 2013.
Art. 26. A SETEC-MEC utilizará critérios relativos à priorização da oferta
nas áreas relacionadas aos processos de inovação tecnológica e à elevação de
produtividade e competitividade da economia do País, conforme prevê o art. 6º-A, § 4º, da
Lei nº 12.513, de 2011.
Art. 27. A oferta de cursos por meio da Bolsa-Formação requer projeto
pedagógico, corpo técnico e docente, infraestrutura, políticas acadêmicas e critérios de
atendimento que garantam qualidade, conforme estabelecido nesta Portaria e no Manual
de Gestão da Bolsa-Formação.
§ 1º Poderão ser ofertados cursos em unidades remotas das instituições
ofertantes, desde que garantido o previsto no caput.
§ 2º São consideradas unidades remotas os locais utilizados pelos parceiros
ofertantes para a oferta de cursos que não fazem parte da sua estrutura física permanente,
visando expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional,
observadas as condições de oferta estabelecidas nesta Portaria.
§ 3º No caso de oferta de cursos em unidades remotas, todasº as atividades
realizadas deverão ser providas pela unidade ofertante, sendo vedada a terceirização da
oferta.
Art. 28. Os cursos FIC ofertados por intermédio da Bolsa- Formação serão
destinados aos beneficiários com idade igual ou superior a quinze anos completos no ato
da matrícula, respeitadas eventuais exigências legais.
§ 1º Em consonância com o § 17, art. 2º, da Lei nº 12.817, de 5 de junho de
2013, os beneficiários dos programas federais de transferência de renda como Programa
Bolsa Família com idade a partir de quatorze anos poderão ter acesso a programas e
cursos de educação e qualificação profissionais.
§ 2º Excepcionalmente, nos cursos vinculados a Contrato de Aprendizagem
Profissional, podem ser matriculados beneficiários com quatorze anos de idade no ato da
matrícula, em conformidade com a Lei de Aprendizagem.
Art. 29. Os cursos técnicos ofertados pela Bolsa-Formação admitem
certificação intermediária.
Parágrafo único. Uma certificação intermediária, oriunda da estrutura de
um curso técnico, deverá ser equivalente a um curso FIC ou a uma ocupação prevista na
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO.
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Art. 30. O estágio curricular previsto no projeto pedagógico do curso
deverá ser disponibilizado pela instituição de ensino sem cobrança de valor adicional para
os estudantes.
§ 1º O estágio curricular, conforme diretrizes estabelecidas no projeto
pedagógico do curso, desenvolvido no ambiente de trabalho, deverá ter acompanhamento
efetivo pelo professor orientador da instituição ofertante e por supervisor da parte
concedente, observando o estabelecido pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.
Art. 31. As turmas desenvolvidas por intermédio da Bolsa-Formação
deverão ser compostas apenas por estudantes do mesmo curso, da mesma forma de oferta
e modalidade de educação profissional e tecnológica.
§ 1º Excepcionalmente, estudantes de cursos técnicos reprovados em
componente curricular, etapa ou módulo poderão ser inseridos em turmas de diferentes
cursos ou forma de oferta, desde que respeitada a equivalência curricular.
§ 2º A instituição fica obrigada a prover, gratuitamente e por uma única
vez, as condições para que o estudante conclua o componente curricular, etapa ou módulo
no qual foi reprovado, por meio de turma ofertada pela Bolsa-Formação ou por turma
regular da instituição, sendo garantido o custeio pela Bolsa-Formação da continuidade nos
demais componentes curriculares, etapas ou módulos do curso, respeitada a carga-horária
inicialmente pactuada.
§ 3º Os estudantes matriculados em componente curricular, etapa ou
módulo de curso técnico por força de reprovação não ensejarão repasse adicional de
recursos.
Seção II
Do Processo de Pactuação de Vagas
Art. 32. A SETEC-MEC organizará o processo de pactuação de vagas
considerando a demanda por formação profissional expressa pelos parceiros
demandantes, respeitando a capacidade de cada parceiro ofertante.
Art. 33. A sociedade civil organizada e o setor produtivo serão incentivados
a cooperar com a SETEC-MEC, no que couber, no planejamento, desenvolvimento e
acompanhamento das ações da Bolsa-Formação resultantes do processo de pactuação.
Art. 34. Poderão participar do processo de pactuação de vagas, na condição
de ofertantes, apenas as instituições públicas e os SNA.
Art. 35 O processo de pactuação de vagas será organizado a partir de
modalidades de demanda, que serão publicadas no portal eletrônico do Pronatec.
Art. 36. Os demandantes deverão identificar o perfil e a forma de
atendimento do seu público alvo, a localização geográfica da sua demanda e os cursos a
serem ofertados, sob a forma de modalidades de demanda.
Art. 37. A modalidade de demanda, os cursos a serem ofertados, a cargahorária, o local de oferta e a quantidade de vagas a serem ofertadas por parceiro não
poderão ser alterados após a aprovação das vagas pela SETEC-MEC.
§ 1º A pactuação por itinerários formativos resultará em compromisso de
oferta de todos os cursos que os compõem.
§ 2º Excepcionalmente, durante a execução da oferta de vagas e em casos
devidamente justificados, os parceiros ofertantes poderão solicitar repactuação de vagas à
SETEC-MEC, que será submetida à aprovação dos parceiros demandantes envolvidos,
desde que respeitado o limite total de horas-aluno pactuadas.
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§ 3º Excepcionalmente, durante a execução da oferta de vagas e em casos
devidamente justificados, os parceiros ofertantes poderão solicitar aditamento de
pactuação de vagas à SETEC-MEC, o que implicará na redução ou ampliação da pactuação
de vagas previamente realizadas.
Art. 38. Para atender demandas de políticas públicas federais, a SETECMEC poderá, a qualquer tempo, promover pactuações de vagas entre demandantes e
ofertantes específicos.
Art. 39. A SETEC-MEC dará publicidade aos critérios adotados e ao extrato
do resultado de cada processo de pactuação de vagas no portal eletrônico do Pronatec.
Seção III
Da Oferta de Cursos Técnicos na Forma Concomitante
Art. 40. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio
concomitantes ofertados por intermédio da Bolsa-Formação serão destinados a
estudantes regularmente matriculados no ensino médio, a partir do segundo ano,
prioritariamente em instituições da rede pública, nos termos do art. 36-C, inciso II, da Lei
no 9.394, de 1996.
Art. 41. Para a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos técnicos
concomitantes, deverá ser estabelecido processo de discussão e articulação entre as
Secretarias Estaduais e Distrital de Educação e os parceiros ofertantes.
Seção IV
Da Oferta de Cursos na Modalidade EJA
Art. 42. Os cursos na modalidade EJA ofertados por meio da BolsaFormação submetem-se à Lei nº 9.394, de 1996, ao Decreto nº 5.840, de 2006, às
Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA e a orientações complementares a serem
expedidas pela SETEC-MEC.
Art. 43. Os cursos técnicos concomitantes na modalidade EJA serão
realizados por meio de convênios de intercomplementaridade entre a instituição de
educação profissional e a de ensino médio.
§ 1º O projeto pedagógico do curso deverá ser unificado e aprovado pelos
órgãos competentes da instituição de educação profissional e da instituição de ensino
médio.
§ 2º Os registros de matrícula serão realizados pelas instituições de ensino
da educação profissional e pela instituição de ensino médio.
§ 3º A emissão de certificados, inclusive parciais, e de diplomas dos
estudantes será conjunta.
Art. 44. Os convênios de intercomplementariedade previstos nesta seção
poderão ser celebrados entre os ofertantes e escolas públicas das redes estaduais e
municipais e, adicionalmente, no caso dos SNA, com instituições dos Serviços Nacionais
Sociais - SNS, conforme previsto no art. 36-C, inciso II, alínea "c", da Lei nº 9.394, de 1996.
Art. 45. Os cursos técnicos ofertados pelos SNA em parceria com os SNS
serão considerados como forma integrada e deverão ter as seguintes características:
I - projeto pedagógico aprovado na instituição do SNA;
II - registro de matrícula única da educação profissional integrada à
educação básica, feita pela instituição do SNA; e
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III - diploma do curso técnico de nível médio, com validade de certificado
de ensino médio, expedido pela instituição do SNA em parceria com a instituição do SNS.
Art. 46. Os cursos técnicos na modalidade EJA deverão ser ofertados em
turno e dias compatíveis com o seu público.
Seção V
Da Oferta de Cursos na Modalidade a Distância
Art. 47. A Bolsa-Formação poderá financiar cursos a distância ofertados
pelas instituições que compõem a Rede e-Tec Brasil, instituída pelo Decreto nº 7.589, de
26 de outubro de 2011.
§ 1º A oferta de cursos na modalidade a distância obedecerá, no que
couber, ao previsto nesta Portaria.
§ 2º A SETEC-MEC disciplinará, por meio de Portaria específica e dos
Manuais de Gestão da Bolsa-Formação e da Rede e-Tec Brasil, orientações
complementares à oferta de cursos na modalidade a distância.
CAPÍTULO IV
Seção I
Das Instituições Ofertantes
instituições:

Art. 48. Os cursos da Bolsa-Formação poderão ser ofertados pelas seguintes

I - Instituições públicas e SNA, no caso dos cursos FIC;
II - Instituições públicas, SNA e instituições privadas de educação
profissional técnica de nível médio, no caso dos cursos técnicos concomitantes e técnicos
integrados na modalidade EJA; e
III - Instituições públicas, SNA e instituições privadas, no caso dos cursos
técnicos subsequentes.
Seção II
Da Participação das Instituições Privadas
Art. 49. A participação das instituições privadas na Bolsa-Formação dar-seá somente após a prévia habilitação das unidades de ensino, conforme previsto na Portaria
MEC nº 160, de 2013, e suas alterações.
Art. 50. A participação das instituições privadas na Bolsa-Formação dar-seá somente para oferta de cursos técnicos presenciais, a serem ofertados obrigatoriamente
no mesmo endereço da unidade de ensino ofertante do curso de graduação correlato,
atendidas as condições estabelecidas nesta Portaria, em edital específico e em outras
regulamentações que forem editadas pela SETEC-MEC.
Art. 51. A SETEC-MEC expedirá editais específicos para apresentação de
propostas de oferta de vagas pelas instituições, a serem aprovadas pela SETEC-MEC,
considerando a Portaria MEC nº 671, de 2013, e em outras regulamentações que forem
editadas pela SETEC-MEC.
Art. 52. No caso das IES, somente será autorizada pela SETEC-MEC a oferta
de cursos de instituições que atenderem cumulativamente aos seguintes requisitos:
I - Conceito Preliminar de Curso - CPC ou Conceito de Curso - CC de
reconhecimento ou renovação de reconhecimento, o que for mais recente, igual ou
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superior a três, no curso de graduação em área de conhecimento correlata ao curso
técnico a ser ofertado;
II - Índice Geral de Cursos - IGC ou Conceito Institucional - CI, o que for
mais recente, igual ou superior a três;
III - inexistência de supervisão institucional ativa; e
IV - inexistência de penalidade institucional, nos dois anos anteriores ao
edital de oferta, nos cursos de graduação correlatos aos cursos técnicos a serem ofertados.
§ 1º Os índices de que trata este artigo são avaliados e consolidados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, no âmbito
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, regulamentado pela Lei
nº 10.861, de 14 de abril de 2004.
§ 2º A correlação de que trata este artigo será feita por meio de tabela de
mapeamento, publicada em ato do Secretário de Educação Profissional e Tecnológica.
§ 3º Terão novas ofertas de cursos técnicos suspensas, as unidades de
ensino que, em avaliações regulares do ensino superior, deixarem de atender aos incisos I
a IV do presente artigo.
CAPÍTULO V
Seção I
Do Preenchimento de Vagas
Art. 53. A seleção dos beneficiários para as vagas aprovadas pela SETECMEC poderá ocorrer:
I - a partir de processo seletivo realizado pelos demandantes, para as vagas
aprovadas por meio de processo de pactuação para cursos técnicos e FIC;
II - por processo seletivo organizado pelas Secretarias Estaduais e Distrital
de Educação para cursos técnicos concomitantes e integrados na modalidade EJA;
III - por processo seletivo unificado regido por edital específico, para
cursos técnicos subsequentes, considerando o previsto na Portaria MEC nº 671, de 2013;
ou
IV - por meio de inscrições on-line, para as vagas remanescentes, conforme
procedimentos definidos no Manual de Gestão da Bolsa-Formação e/ou edital específico.
§ 1º Os critérios e os mecanismos utilizados na seleção de beneficiários
prevista nos incisos I e II são de inteira responsabilidade dos parceiros demandantes e
deverão ser oficialmente informados à SETEC-MEC, para divulgação aos parceiros
ofertantes.
§ 2º Para a realização dos processos seletivos previstos no inciso II, as
Secretarias Estaduais e Distrital de Educação poderão estabelecer parcerias com as
instituições de ensino ofertantes para que estas realizem a seleção de estudantes.
§ 3º A SETEC-MEC poderá definir outras formas de seleção de beneficiários
para atendimento de casos específicos, respeitados a publicidade e o atendimento do
público prioritário do Pronatec.
Art. 54. Os estudantes matriculados em curso que componha itinerários
formativos pactuados terão garantida a matrícula nos demais cursos do itinerário,
obedecidos os prazos de matrícula previstos e as demais condições estabelecidas nesta
Portaria.
Parágrafo único. No caso de vagas remanescentes nos cursos do itinerário
formativo, a seleção dos estudantes obedecerá o previsto nesta Seção.
Art. 55. Todos os beneficiários da Bolsa-Formação estarão regidos pelas
mesmas normas e regulamentos internos da instituição, desde que não estejam em
desacordo com as normas do Pronatec e da Bolsa-Formação.
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Art. 56. É vedada a recusa de matrícula de candidato selecionado para a
Bolsa-Formação, ressalvados os seguintes casos:
I - quando a documentação apresentada for insuficiente;
II - quando não houver vaga disponível;
III - quando houver legislação específica que o justifique;
IV - quando os candidatos selecionados não atenderem aos requisitos de
escolaridade previstos no CNCT e no Guia Pronatec de Cursos FIC ou em documento
orientador equivalente editado pela SETEC-MEC;
V - quando os candidatos selecionados não atenderem aos requisitos de
idade previstos nesta Portaria ou na legislação aplicável;
VI - quando não houver compatibilidade curricular, no caso de itinerários
formativos; ou
VII - quando houver cancelamento justificado de turma.
Parágrafo único. A escolaridade mínima exigida para cursos FIC, nos
termos da Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, condiciona-se à
capacidade de aproveitamento dos educandos e não necessariamente aos
correspondentes níveis de escolaridade, podendo a instituição de ensino aceitar
autodeclaração de compatibilidade.
Art. 57. É obrigatório que a instituição de ensino registre a justificativa da
não confirmação de matrícula no Sistec de todos os pré-matriculados ou inscritos por meio
de procedimento de inscrição on-line.
Parágrafo único. A instituição deverá entregar o comprovante do registro
da justificativa impresso ao interessado, nos casos em que ele compareça à instituição de
ensino, especialmente para as pessoas com deficiência e beneficiários do segurodesemprego.
Art. 58. Caberá aos beneficiários da Bolsa-Formação o cumprimento dos
deveres previstos no Termo de Compromisso assinado no ato da matrícula.
Art. 59. Será incentivada a participação de beneficiários da Bolsa-Formação
em programas de aprendizagem profissional, nos termos do art. 428 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, do Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, e demais
orientações expedidas pela SETEC-MEC.
Parágrafo único. Após a matrícula, o estudante poderá sinalizar interesse
em participar de programas de aprendizagem profissional.
Art. 60. Cada beneficiário terá direito a até três matrículas ao ano em
cursos ofertados por intermédio da Bolsa-Formação.
§ 1º Dentre as matrículas permitidas ao ano, apenas uma poderá ser
realizada em curso técnico.
§ 2º Não serão admitidas aos beneficiários matrículas simultâneas em
cursos ofertados por intermédio da Bolsa-Formação.
§ 3º Aos beneficiários que já possuam formação inicial, será estimulada a
continuidade dos estudos em cursos que constituam um itinerário formativo.
Art. 61. É vedado a uma pessoa ocupar, na condição de estudante,
simultaneamente, uma vaga em curso técnico por meio da Bolsa-Formação e qualquer
outra vaga gratuita em curso técnico de nível médio ou em curso de graduação, seja em
instituição pública ou por meio de programas financiados pela União, em todo o território
nacional, sob pena de cancelamento da Bolsa-Formação e das previsões que constam da
Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009.
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Art. 62. No caso de cursos técnicos, após o período regular de matrículas, é
permitida a mudança de turma ou turno do estudante, no mesmo curso e na mesma
instituição de ensino, desde que haja vagas disponíveis.
§ 1º É permitida a transferência de matrícula para outra instituição de
ensino, somente dentro da mesma rede ofertante e desde que haja vagas disponíveis.
Art. 63. Não há previsão de transferência de curso em cursos FIC, exceto
nos casos de cancelamento da turma em que o estudante estava originalmente
matriculado.
Art. 64. Os parceiros ofertantes poderão substituir beneficiários de cursos
presenciais por outros estudantes inscritos, nos casos de cancelamento de BolsaFormação nas turmas com execução igual ou inferior a vinte por cento:
I - da carga-horária total do curso FIC; ou
II - da carga-horária desenvolvida nos quatro primeiros meses do curso
técnico.
§ 1º Os procedimentos para a substituição de estudante estão estabelecidos
no Manual de Gestão da Bolsa-Formação.
§ 2º No caso de cursos ofertados por meio de edital específico, poderá
haver regras distintas para cancelamento, com procedimentos definidos em edital.
Seção II
Do Processo de Inscrição On-line
Art. 65. Poderão ser realizadas matrículas por meio de processo de
inscrição on-line quando, esgotado o prazo de matrícula de beneficiários pré-matriculados
pelos parceiros demandantes ou prazo previsto em edital específico, as vagas não forem
ocupadas, no caso das vagas decorrentes de processo de pactuação de vagas ou ofertadas
por meio de edital específico, respectivamente.
Art. 66. No ato da inscrição on-line, o beneficiário receberá um
comprovante de inscrição em que constará o prazo em que ele deverá comparecer à
instituição de ensino para efetivar sua matrícula, de posse da documentação necessária.
Art. 67. No ato da matrícula, os candidatos que efetuaram inscrição on-line
devem comprovar os pré-requisitos para frequentar o curso e assinar o Termo de
Compromisso.
Art. 68. O Manual de Gestão da Bolsa-Formação fixará procedimentos
complementares relativos à matrícula de candidatos por meio de inscrição on-line.
Seção III
Do Registro e da Confirmação de Frequência
Art. 69. As unidades de ensino deverão registrar mensalmente, no Sistec, a
frequência e a situação de matrícula de todos os beneficiários da Bolsa-Formação.
§ 1º O registro mensal deverá ser realizado:
I - no caso de curso FIC, até o décimo dia do mês subsequente;e
II - no caso de curso técnico, até o vigésimo dia do mês subsequente.
Art. 70. O registro de frequência mensal pela instituição é condição
indispensável para a continuidade da liberação do repasse de recursos.
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Art. 71. O estudante deverá confirmar sua frequência, diretamente no
Sistec, após o registro de frequência pela instituição ofertante, por meio de senha pessoal,
confidencial e intransferível, com a seguinte periodicidade:
I - No caso de cursos técnicos ofertados por instituições públicas e por SNA,
trimestralmente, a cada três registros de frequência mensal efetuados pela unidade de
ensino, até o último dia do mês subsequente;
II - No caso de cursos técnicos ofertados por instituições privadas de
ensino, mensalmente, até quinze dias após o registro de frequência mensal efetuado pela
unidade de ensino; e
III - No caso de cursos FIC, ao final do curso, no período compreendido
entre o mês da data de término do curso e o mês subsequente ao seu término.
§ 1º A confirmação final de frequência pelo estudante dar-seá a partir do
registro da situação final pela instituição de ensino, diretamente no Sistec, até trinta dias
após a data limite do último registro mensal pela instituição.
§ 2º Em caso de abandono de curso pelo estudante, a última confirmação
de frequência dar-se-á após o registro da situação de abandono pela instituição de ensino,
diretamente no Sistec, até 30 dias após a previsão de término do curso.
§ 3º No caso de municípios localizados no meio rural em que não houver,
comprovadamente, cobertura de internet ou outro meio de comunicação que não permita
a confirmação de frequência do estudante, será permitida a declaração de frequência
assinada pelo próprio beneficiário, devendo ser registrada, no Sistec, pela instituição
ofertante, considerados os mesmos períodos previstos para as demais instituições.
§ 4º A confirmação de frequência pelo estudante será iniciada a partir de
janeiro de 2016, incluindo matrículas de cursos técnicos que já estejam em andamento.
Art. 72. A realização da confirmação final de frequência do estudante, em
curso já realizado e ainda que ele não o tenha concluído, é condição essencial para nova
matrícula na Bolsa-Formação.
que:

Art. 73. Terá a Bolsa-Formação cancelada o beneficiário de curso presencial

I - ausentar-se nos cinco primeiros dias consecutivos de aula;
II - tiver frequência menor que cinquenta por cento ao completar vinte por
cento da carga-horária total do curso FIC;
III - tiver frequência menor que cinquenta por cento ao completar vinte por
cento da carga-horária integralizada nos quatro primeiros meses do curso técnico;
IV - for reprovado mais de uma vez, por nota ou frequência, numa mesma
etapa ou módulo do curso técnico;
V - tiver constatada a inidoneidade de documento apresentado ou a
falsidade de informação prestada à instituição de ensino ou ao MEC;
VI - descumprir os deveres expressos no Termo de Compromisso assinado
no ato da matrícula;
VII - solicitar por escrito o cancelamento da Bolsa-Formação;
VIII - não realizar a confirmação de frequência por três meses consecutivos,
nos cursos ofertados por instituições privadas; e
IX - demonstrar comportamento incompatível com as regras de conduta
estabelecidas pela instituição de ensino.
Seção IV
Do Aproveitamento de Estudos
Art. 74. Poderão ser aproveitados em cursos técnicos ofertados por
intermédio da Bolsa-Formação, inclusive no caso de transferência de curso:
106

I - conhecimentos adquiridos em etapas ou módulos concluídos em outros
cursos técnicos, mediante apresentação de diploma, certificado ou histórico escolar ou por
avaliação dos conhecimentos, quando a instituição julgar necessário, observada a
escolaridade mínima exigida e os critérios estabelecidos pela instituição ofertante;
II - conhecimentos adquiridos em cursos FIC mediante apresentação de
certificados e/ou avaliação de reconhecimento de saberes, por aproveitamento de estudos,
considerando os itinerários formativos ofertados pela instituição; e
III - saberes e competências reconhecidos em processos formais de
certificação profissional.
Art. 75. Poderão ser aproveitados em cursos FIC ofertados por intermédio
da Bolsa-Formação:
I - etapas ou módulos concluídos em cursos técnicos de nível médio e/ou
em outros cursos FIC, mediante análise de diploma, certificado ou histórico escolar e/ou
por avaliação dos conhecimentos, quando a instituição julgar necessário, observada a
escolaridade mínima exigida e os critérios estabelecidos pela instituição ofertante; e
II - saberes e competências reconhecidos em processos formais de
certificação profissional.
Art. 76. As solicitações de aproveitamento de estudos deverão ser
submetidas às unidades de ensino, que adotarão critérios próprios, em consonância com
as orientações da SETEC-MEC;
Art. 77. A carga horária relativa ao aproveitamento de estudos deverá ser
registrada no Sistec e não será contabilizada para efeito de pagamento por meio da BolsaFormação.
CAPÍTULO VI
DO PAGAMENTO DA BOLSA-FORMAÇÃO
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 78. O valor a ser pago pela Bolsa-Formação deverá:
I - ser definido pelo Poder Executivo e fixado por meio de Resolução do
FNDE, para os cursos ofertados por meio de processo de pactuação de vagas;
II - ser definido pelo Poder Executivo e fixado por meio de Resolução do
FNDE, para os cursos ofertados por meio de processo de pactuação de vagas pela Rede eTec Brasil; e
III - ser proposto pelo ofertante e aprovado pela SETECMEC, conforme
procedimentos definidos em edital específico.
Art. 79. Para efeito do cálculo do montante de recursos a serem repassados,
as matrículas em cada curso serão convertidas em horas-aluno e serão considerados:
I - no caso dos cursos oriundos de processo de pactuação de vagas, o valor
da hora-aluno vigente na data do início de cada turma, conforme registro no Sistec; e
II - no caso dos cursos oriundos de seleção de proposta de oferta de vagas
por meio de edital específico, o valor da hora-aluno aprovado pela SETEC-MEC, conforme
registro no Sistec.
§ 1º O total de horas-aluno de um curso ofertado por uma unidade de
ensino corresponde ao produto das matrículas do curso pela sua carga-horária total, em
horas de sessenta minutos.
§ 2º Os estudantes matriculados em componente curricular, etapa ou
módulo de curso técnico por força de reprovação não ensejarão repasse adicional de
recursos.
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§ 3º O registro de frequência mensal pelas unidades de ensino é condição
indispensável para a continuidade da liberação do repasse de recursos, conforme previsto
no Capítulo V, Seção III.
Art. 80. Para os cursos técnicos, o pagamento da Bolsa- Formação será
realizado a partir da carga-horária mínima estabelecida no CNCT, exceto para os cursos
ofertados na modalidade EJA.
§ 1º Poderá haver repasse de recursos para ofertas com carga horária até
vinte por cento além da carga horária mínima prevista no CNCT.
§ 2º Nos casos dos cursos em que houver exigência legal de realização de
estágio curricular, poderá haver repasse de recursos em até vinte e cinco por cento além
da carga horária mínima do curso prevista no CNCT, de forma não cumulativa com o
disposto no § 3º, para financiamento do estágio curricular obrigatório.
§ 3º Para os cursos ofertados por meio de Contrato de Aprendizagem
Profissional, serão financiadas, por meio da Bolsa-Formação, as horas-aluno
correspondentes à carga horária desenvolvida pelos parceiros ofertantes, não sendo
contempladas as atividades práticas realizadas nas empresas.
§ 4º Os cursos previstos no § 3º somente serão pagos pela Bolsa-Formação
quando ofertados pelas instituições públicas e pelos SNA, para Contratos de Aprendizagem
Profissional firmados com a administração pública ou com empresas que não contribuam
compulsoriamente com o SNA.
Art. 81. Para os cursos FIC, o pagamento da Bolsa-Formação será realizado
a partir da carga horária mínima estabelecida no Guia Pronatec de Cursos FIC.
Parágrafo único. Poderá haver repasse de recursos para ofertas com carga
horária até vinte e cinco por cento além da cargahorária mínima prevista no Guia Pronatec
de Cursos FIC.
Art. 82. Para os cursos ofertados na modalidade EJA, será financiada, no
máximo, a carga horária de duas mil e quatrocentas horas prevista no art. 4º do Decreto nº
5.840, de 2006.
Art. 83. O mínimo de trinta por cento dos recursos financeiros da BolsaFormação será destinado para as Regiões Norte e Nordeste, conforme prevê o art. 6º, § 2º,
da Lei nº 12.513, de 2011.
Seção II
Do Pagamento para Instituições Públicas e dos SNA
Art. 84. As instituições públicas e os SNA solicitarão periodicamente à
SETEC-MEC o repasse de recursos, evidenciando o valor a ser repassado e a carga-horária
realizada, em função das matrículas e horas-aluno executadas e registradas no Sistec.
Art. 85. O repasse de recursos financeiros será executado pelo FNDE,
periodicamente, a partir de solicitação da SETEC-MEC, em conformidade com as
resoluções publicadas por aquela autarquia.
Art. 86. Os repasses de recursos financeiros corresponderão ao total de
horas-aluno executadas no período, computadas exclusivamente as matrículas registradas
no Sistec, em turmas efetivamente realizadas por meio da Bolsa-Formação.
Art. 87. Somente serão contabilizadas, para efeito de repasse de recurso, as
matrículas reconfirmadas pela unidade de ensino no Sistec:
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a) entre vinte e vinte e cinco por cento da integralização da carga-horária
total de curso FIC; e
b) entre vinte e vinte e cinco por cento da integralização da carga-horária
dos quatro primeiros meses de curso técnico.
Art. 88. O valor a ser repassado considerará o Índice Institucional de
Conclusão - IC verificado semestralmente em cada unidade de ensino.
§ 1º O IC consiste em indicador a ser obtido pela relação entre os
concluintes e o total de matrículas realizadas nas turmas, considerando somente os cursos
ofertados por meio da Bolsa-Formação, cuja conclusão tenha se dado no semestre em
questão.
§ 2º O IC será calculado pela SETEC-MEC a partir do primeiro semestre de
2016, considerando as turmas concluídas a partir de 1º de janeiro daquele ano.
Art. 89. Será assegurado o financiamento integral da cargahorária dos
cursos para unidades de ensino que alcançarem índice igual ou superior ao IC de
referência, que corresponde a oitenta e cinco por cento de concluintes.
Art. 90. Para as instituições que não alcançarem o IC de referência, a
diferença entre o IC obtido pela unidade de ensino e o índice de oitenta e cinco por cento
será convertida em horas-aluno e deverá ser compensada pela instituição de ensino.
Parágrafo único. Para compensação da carga-horária prevista no caput, a
instituição de ensino poderá optar entre:
I - ofertar as horas-aluno devidas, gratuitamente, na pactuação de vagas
seguinte à apuração do IC; ou
II - devolver os valores referentes às horas-aluno devidas ao FNDE, quando
da prestação de contas.
Art. 91. Eventuais diferenças entre o valor repassado referente às vagas
pactuadas e o valor correspondente às matrículas realizadas serão compensadas no
exercício subsequente ao repasse ou devolvidas na forma prevista em Resolução do FNDE.
Art. 92. No caso de transferência direta de recursos, o parceiro ofertante
fará, até o dia 30 de abril de cada exercício, a prestação de contas dos recursos creditados
na conta corrente específica do parceiro ofertante entre o dia 1º de janeiro e o dia 31 de
dezembro do ano anterior, para a execução da Bolsa-Formação, em conformidade com as
normas estabelecidas em resolução do FNDE.
Seção III
Do Pagamento das Mensalidades para Instituições Privadas
Art. 93. O valor da mensalidade abarcará todos os encargos educacionais
cobrados aos estudantes não bolsistas e considerará todos os descontos regulares e de
caráter coletivo oferecido pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de
pagamento pontual, sendo vedada a cobrança de quaisquer taxas relativas à prestação do
serviço aos estudantes.
Art. 94. O pagamento dos valores será realizado em parcelas, pelo FNDE, a
partir de solicitação da SETEC-MEC, diretamente às entidades mantenedoras das
instituições privadas.
Art. 95. O pagamento será realizado mediante matrícula e somente após a
confirmação da matrícula e frequência de cada beneficiado informadas pela instituição de
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ensino e validadas pelo estudante mensalmente, com acesso ao Sistec por meio de senha
pessoal e intransferível.
Seção IV
Da Contratação dos Profissionais
Art. 96. A contratação dos profissionais para atuar no âmbito da BolsaFormação será de competência exclusiva das instituições ofertantes, observadas as
exigências legais e o previsto nesta Portaria.
Art. 97. As instituições públicas ofertantes poderão conceder bolsas aos
profissionais envolvidos em atividades específicas da Bolsa-Formação.
§ 1º As atividades dos profissionais que atuam na Bolsa-Formação nas
instituições públicas federais devem atender ao disposto em Resolução do FNDE.
§ 2º As atividades desempenhadas pelos profissionais que atuam na BolsaFormação nas redes estaduais, distrital e municipais de EPCT serão regulamentadas por
ato do dirigente máximo do órgão gestor da educação profissional e tecnológica no âmbito
de cada esfera.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 98. A fiscalização da utilização dos recursos repassados para execução
da Bolsa-Formação é de competência do MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União TCU e do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, mediante a realização
de auditorias, inspeções e de análise dos processos que originarem as prestações de
contas, observado o cronograma de acompanhamento estabelecido pelos órgãos
fiscalizadores.
Art. 99. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá denunciar ao MEC, ao
TCU e aos órgãos de controle interno do Poder Executivo, irregularidades identificadas na
aplicação dos recursos destinados à execução da Bolsa-Formação, conforme previsto no
art. 6º, §7º, da Lei nº 12.513, de 2011.
Art. 100. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração,
desde que contenham a identificação, o endereço do denunciante e sejam formuladas por
escrito, confirmadas que sejam autênticas e plausíveis.
Art. 101. O Conselho Deliberativo do FNDE estabelecerá, por meio de
resoluções, a normatização suplementar relativa à execução financeira da Bolsa-Formação,
podendo fixar, mediante proposta da SETEC-MEC, os valores das bolsas, auxílios e
mensalidades a serem repassados aos parceiros ofertantes para execução das ações, bem
como aos profissionais envolvidos no Pronatec que atuarem na Rede Federal de EPCT, e à
prestação de contas dos recursos transferidos diretamente às redes estaduais, distrital e
municipais de ECPT e dos SNA.
Art. 102. O descumprimento injustificado das responsabilidades previstas
nesta Portaria poderá ensejar, entre outras medidas:
I - interrupção imediata de novas ofertas;
II - descredenciamento das unidades de ensino para oferta de cursos por
intermédio da Bolsa-Formação;
III - ressarcimento à União dos recursos cuja execução for considerada
irregular.
110

§ 1º A SETEC-MEC estabelecerá prazo para as instituições sanearem as
fragilidades identificadas, mediante a celebração de Protocolo de Compromisso entre a
instituição e a SETEC-MEC, observadas as normas estabelecidas na Lei nº 10.861, de 2004.
§ 2º No caso das mantenedoras com diversas unidades de ensino
vinculadas, a reincidência no descumprimento das responsabilidades em suas unidades de
ensino ensejará em descredenciamento da mantenedora.
Art. 103. Ficam revogadas as Portarias MEC nº 168, de 7 de março de 2013,
no 362, de 26 de abril de 2013, nº 1.007, de 9 de outubro de 2013, nº 114, de 7 de
fevereiro de 2014, nº 991, de 25 de novembro de 2014, e suas alterações, e a nº 562, de 25
de junho de 2013.
Art. 104. As matrículas realizadas sob a égide da Portaria MEC nº 168, de 7
de março de 2013, e suas alterações, não se submeterão às regras estabelecidas nesta
Portaria.
Art. 105. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RENATO JANINE RIBEIRO
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9..394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 10.048/00 à pág. 43 do vol. 27;
Lei nº 10.098/00 à pág. 45 do vol. 27;
Lei nº 11.788/08 à pág. 41 do vol. 35;
Decreto nº 5.598/05 à pág. 96 do vol. 32;
Portaria Interministerial MEC/MTE nº 5/14 à pág. 101 do vol. 41.

________________________
PORTARIA MEC Nº- 950, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015
Dispõe sobre a instituição do Prêmio Desenvolvimento Educacional Inclusivo: a Escola no
Enfrentamento das Desigualdades Sociais, e dá outras providências
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, da Constituição, e
CONSIDERANDO O disposto no art. 205 da Constituição, que estabelece que
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;
Os documentos internacionais ratificados pelo Brasil referentes ao acesso a
sistemas educacionais inclusivos, especialmente a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, que fundamentam a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva;
A Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família
e dá outras providências, e sua regulamentação pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro
de 2004;
A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que regulamentou a concessão
do Benefício da Prestação Continuada - BPC às pessoas com deficiência e pessoas idosas
em situação de vulnerabilidade social, preconizada pela Constituição e operacionalizada
pelo Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007; e
A necessidade de fortalecimento de políticas educacionais que garantam o
acesso e permanência nos processos educacionais a estudantes em situação de
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vulnerabilidade socioeconômica nos países ibero-americanos, bem como a necessidade do
enfrentamento aos desafios traduzidos pelas diversas formas de exclusão, que impedem a
efetivação do direito de todos à educação, resolve:
Art. 1º Fica instituído o Prêmio Desenvolvimento Educacional Inclusivo: a
Escola no Enfrentamento das Desigualdades Sociais, a ser concedido pelo Ministério da
Educação - MEC, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão - SECADI-MEC, em parceria com a Organização dos Estados IberoAmericanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI, com objetivo de promover e
difundir experiências de gestão voltadas à inclusão e êxito educacional de crianças,
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.
Art. 2º Cabe ao MEC, por intermédio da SECADI-MEC, e à OEI implementar,
coordenar e executar o Prêmio Desenvolvimento Educacional Inclusivo: a Escola no
Enfrentamento das Desigualdades Sociais, podendo, se necessário, atuar em parceria com
outros organismos, entidades, associações, fundações ou empresas nacionais e
internacionais.
Art. 3º A gestão técnico-pedagógica e administrativa para a realização do
Prêmio Desenvolvimento Educacional Inclusivo: a Escola no Enfrentamento das
Desigualdades Sociais é de responsabilidade do MEC, por meio da SECADI-MEC, e da OEI.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RENATO JANINE RIBEIRO
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 10.836/04 à pág. 43 do vol. 31;
Decreto nº 5.209/04 à pág. 119 do vol. 31.
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RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 7 DE JANEIRO DE 2015
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas em
cursos de Educação Superior e de Ensino Médio e dá outras providências
O Presidente do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto no art. 9º, § 1º, alíneas “c” e “g”, bem como no § 2º,
alíneas “c” e “h” da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei
nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com fundamento nos arts. 61 a 67 e 78 a 79 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como no Parecer CNE/CP nº 6/2014,
homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU
de 31 de dezembro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores Indígenas em cursos de Educação Superior e de Ensino
Médio e dá outras providências.
Parágrafo único. Estas diretrizes têm por objetivo regulamentar os
programas e cursos destinados à formação inicial e continuada de professores indígenas
no âmbito dos respectivos sistemas de ensino, suas instituições formadoras e órgãos
normativos.

INDÍGENAS

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Art. 2º Constituem-se princípios da formação de professores indígenas:
I - respeito à organização sociopolítica e territorial dos povos e
comunidades indígenas;
II - valorização das línguas indígenas entendidas como expressão,
comunicação e análise da experiência sociocomunitária;
III - reconhecimento do valor e da efetividade pedagógica dos processos
próprios e diferenciados de ensino e aprendizagem dos povos e comunidades indígenas;
IV - promoção de diálogos interculturais entre diferentes conhecimentos,
valores, saberes e experiências;
V - articulação dos diversos espaços formativos, tais como a comunidade, o
movimento indígena, a família e a escola; e
VI - articulação entre docentes, gestores e demais profissionais da
educação escolar e destes com os educadores tradicionais da comunidade indígena.
Art. 3º São objetivos dos cursos destinados à formação de professores
indígenas:

I - formar, em nível da Educação Superior e do Ensino Médio, docentes e
gestores indígenas para atuar na Educação Escolar Indígena com vistas ao exercício
integrado da docência, da gestão e da pesquisa assumida como princípio pedagógico;
II - fundamentar e subsidiar a construção de currículos, metodologias,
processos de avaliação e de gestão de acordo com os interesses de escolarização dos
diferentes povos e comunidades indígenas;
III - desenvolver estratégias que visem à construção dos projetos políticos e
pedagógicos das escolas indígenas com desenhos curriculares e percursos formativos
diferenciados e que atendam às suas especificidades étnicas, culturais e linguísticas;
IV - fomentar pesquisas voltadas para as questões do cotidiano escolar,
para os interesses e as necessidades culturais, sociais, étnicas, políticas, econômicas,
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ambientais e linguísticas dos povos indígenas e de suas comunidades, articuladamente aos
projetos educativos dos povos indígenas;
V - promover a elaboração de materiais didáticos e pedagógicos bilíngues e
monolíngues, conforme a situação sociolinguística e as especificidades das etapas e
modalidades da Educação Escolar Indígena requeridas nas circunstâncias específicas de
cada povo e comunidade indígena; e
VI - promover a articulação entre os diferentes níveis, etapas, modalidades
e formas da Educação Escolar Indígena, desenvolvendo programas integrados de ensino e
pesquisa, de modo orgânico, em conformidade com os princípios da educação escolar
específica, diferenciada, intercultural e bilíngue.
CAPÍTULO II
DA CONSTRUÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E CURSOS
ESPECÍFICOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS
Art. 4º A formação inicial de professores indígenas deverá ser realizada em
cursos específicos de licenciaturas e pedagogias interculturais e, quando for o caso, em
outros cursos de licenciatura, programas especiais de formação pedagógica e
aproveitamento de estudos ou, ainda, excepcionalmente, em outros cursos destinados ao
magistério indígena de Nível Médio nas modalidades normal ou técnica.
Art. 5º A formação continuada de professores indígenas dar-se-á por meio
de atividades formativas, cursos e programas específicos de atualização, extensão,
aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado.
Art. 6º Os sistemas de ensino devem garantir aos professores indígenas a
formação inicial em serviço e, quando for o caso, a formação inicial e continuada
concomitante com a sua escolarização.
§1º A formação inicial e continuada em serviço deve ser assegurada aos
professores indígenas, garantindo-se o seu afastamento, sem prejuízo do calendário letivo
das escolas indígenas.
§2º Essas garantias são extensivas aos indígenas que atuam na docência e
na gestão dos programas de Educação Escolar Indígena, tanto os ofertados nas escolas
indígenas quanto os realizados em secretarias de educação, seus órgãos regionalizados e
conselhos de educação.
Seção I
Do perfil do professor indígena
Art. 7º Em atenção aos perfis profissionais e políticos requeridos pelos
povos indígenas, os cursos destinados à formação inicial e continuada de professores
indígenas devem prepará-los para:
I - atuação e participação em diferentes dimensões da vida de suas
comunidades, de acordo com as especificidades de cada povo indígena;
II - conhecimento e utilização da respectiva língua indígena nos processos
de ensino e aprendizagem;
III - realização de pesquisas com vistas à revitalização das práticas
linguísticas e culturais de suas comunidades, de acordo com a situação sociolinguística e
sociocultural de cada comunidade e povo indígena;
IV - articulação da proposta pedagógica da escola indígena com a formação
de professores indígenas, em relação à proposta política mais ampla de sua comunidade e
de seu território;
V - articulação das linguagens orais, escritas, midiáticas, artísticas e
corporais das comunidades e povos indígenas no âmbito da escola indígena;
VI - apreensão dos conteúdos das diferentes áreas do conhecimento
escolarizado e sua utilização de modo interdisciplinar, transversal e contextualizado no
115

que se refere à realidade sociocultural, econômica, política e ambiental das comunidades e
povos indígenas;
VII - construção de materiais didáticos e pedagógicos multilíngues,
bilíngues e monolíngues, em diferentes formatos e modalidades;
VIII - construção de metodologias de ensino e aprendizagem que sintetizem
e potencializem pedagogias ligadas às especificidades de cada contexto escolar indígena;
IX - compreensão das regulações e normas que informam e envolvem a
política educacional dos respectivos sistemas de ensino e de suas instituições formadoras;
X - compromisso com o desenvolvimento e a aprendizagem do estudante
da escola indígena, promovendo e incentivando a qualidade sociocultural da Educação
Escolar Indígena;
XI - firme posicionamento crítico e reflexivo em relação à sua prática
educativa, às problemáticas da realidade socioeducacional de suas comunidades e de
outros grupos sociais em interação;
XII - vivência de diferentes situações de ensino e aprendizagem a fim de
avaliar as repercussões destas no cotidiano da escola e da comunidade indígena;
XIII - adoção da pesquisa como base pedagógica essencial da construção do
itinerário formativo, com vistas a uma melhor compreensão e avaliação do seu fazer
educativo, do papel sociopolítico e cultural da escola, da realidade dos povos indígenas e
do contexto sociopolítico e cultural da sociedade brasileira em geral; e
XIV - identificação coletiva, permanente e autônoma de processos
educacionais em diferentes instituições formadoras, inclusive daquelas pertencentes a
cada povo e comunidade indígena.
Seção II
Dos projetos pedagógicos de cursos e das propostas curriculares
Art. 8º Os projetos pedagógicos de cursos da formação de professores
indígenas devem ser construídos no âmbito das instituições formadoras de modo coletivo,
possibilitando uma ampla participação dos povos indígenas envolvidos com a proposta
formativa e a valorização dos seus conhecimentos e saberes.
Art. 9º Em consonância com os princípios da Educação Escolar Indígena, os
projetos pedagógicos de cursos devem ser construídos tendo como base:
I - as especificidades culturais e sociolinguísticas de cada povo e
comunidade indígena, valorizando suas formas de organização social, cultural e
linguística;
II - as formas de educar, cuidar e socializar próprias de cada povo e
comunidade indígena;
III - a necessidade de articulação entre os saberes, as práticas da formação
docente e os interesses etnopolíticos, culturais, ambientais e linguísticos dos respectivos
povos e comunidades indígenas;
IV - a relação entre territorialidade e Educação Escolar Indígena,
estratégica para a continuidade dos povos e das comunidades indígenas em seus
territórios, contribuindo para a viabilização dos seus projetos de bem-viver; e
V - a relação dos povos e comunidades indígenas com outras culturas e
seus respectivos saberes.
Art. 10. Os projetos pedagógicos de cursos devem indicar, para as
instituições formadoras, estratégias necessárias à oferta de formação inicial e continuada
de professores indígenas com a requerida qualidade sociocultural, visando a assegurar o
direito ao acesso, à permanência e à conclusão exitosa do formando indígena.
§1º Para a promoção da qualidade e das especificidades dessas formações,
a realização de suas atividades deve ocorrer em espaços e tempos diversificados,
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observando-se o calendário sociocultural, econômico e ritual dos povos e comunidades
indígenas, bem como os respectivos calendários letivos de suas escolas.
§2º As diferentes presenças dos sábios indígenas, dos “mais velhos”, das
lideranças políticas e dos filhos pequenos dos professores em formação devem ser
acolhidas requerendo, das instituições formadoras, tratamento adequado à sua
permanência neste ambiente formativo.
§3º Os sábios, os “mais velhos” e as lideranças políticas podem atuar como
formadores, cabendo às instituições formadoras a adoção de estratégias específicas
identificadas para este fim.
Art.11. As propostas curriculares da formação de professores indígenas, em
atenção às especificidades da Educação Escolar Indígena, devem ser construídas com base
na pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, apresentando a flexibilidade
necessária ao respeito e à valorização das concepções teóricas e metodológicas de ensino e
aprendizagem de cada povo e comunidade indígena.
Art. 12. Os currículos da formação de professores indígenas podem ser
organizados em núcleos, eixos, temas contextuais ou geradores, módulos temáticos, áreas
de conhecimento, dentre outras alternativas, sempre que o processo de ensino e
aprendizagem assim o recomendar.
Parágrafo único. Na construção e organização dos currículos que objetivam
a formação inicial e continuada dos professores indígenas, deve-se considerar:
I - a territorialidade como categoria central a ser tratada em todas as
dimensões dos componentes curriculares;
II - o conhecimento indígena e seus modos de produção e expressão;
III - a presença constante e ativa de sábios indígenas;
IV - a consonância do currículo da escola indígena com o currículo da
formação do professor indígena, numa perspectiva reflexiva e transformadora;
V - a interculturalidade, o bilinguismo ou multilinguismo, bem como as
especificidades dos contextos socioculturais expressas nas demandas educacionais e na
participação comunitária;
VI - a pesquisa como fundamento articulador permanente entre teoria e
prática ligado ao saber historicamente produzido e, intrinsecamente, aos interesses e às
necessidades educativas, sociolinguísticas, políticas e culturais dos povos indígenas;
VII - os conteúdos relativos às políticas socioeducacionais e aos direitos
indígenas, tendo em vista a complexidade e a especificidade do funcionamento, da gestão
pedagógica e financeira, bem como do controle social da Educação Escolar Indígena;
VIII - a perspectiva do exercício integrado da docência e da gestão de
processos educativos escolares e não escolares; e
IX - a participação indígena na gestão e na avaliação dos programas e
cursos de formação de professores indígenas.
Art. 13. A prática de ensino se refere a um conjunto amplo de atividades
ligadas ao exercício docente, desde o ato de ensinar propriamente dito até a produção e a
análise de material didático-pedagógico, a experiência de gestão e a realização de
pesquisas.
Parágrafo único. A prática de ensino deve estar articulada a todo o processo
formativo do professor indígena, integrando desde suas atividades iniciais até as de
conclusão do curso.
Art. 14. O estágio supervisionado, concebido como tempo e espaço
privilegiados de ação-reflexão-ação na formação de professores indígenas, deve ser
extensivo a todos os formandos indígenas, incluindo aqueles que já desenvolvem
trabalhos docentes no âmbito da Educação Básica.
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Art. 15. Com vistas à garantia da qualidade socioeducativa e cultural da
prática de ensino e do estágio supervisionado, é importante que as instituições
formadoras observem as seguintes orientações:
I - os princípios da Educação Escolar Indígena e suas práticas de pesquisa
são elementos centrais na organização de todas as atividades do processo formativo;
II - suas atividades podem ser desenvolvidas nas escolas indígenas, nas
secretarias de educação e em seus órgãos regionalizados, nos conselhos e fóruns de
educação, nas organizações de professores indígenas e em outras associações do
movimento indígena; e
III - na apresentação de suas atividades finais, podem ser utilizados
seminários, cadernos de estágio, produção de materiais didático-pedagógicos, vídeos,
fotografias e outras linguagens ligadas às tecnologias da informação e da comunicação.
Parágrafo único. As instituições formadoras devem assumir a condução das
atividades de estágio supervisionado como atos educativos de sua responsabilidade,
criando diferentes estratégias de acompanhamento da prática de ensino e do estágio
supervisionado, envolvendo os seus formadores, os professores indígenas em processo
formativo, as comunidades indígenas e suas escolas.
Art. 16. As atividades acadêmico-científico-culturais, em sua vasta
possibilidade de realização, devem ser definidas no projeto pedagógico de cada curso e
programa destinado à formação inicial e continuada de professores indígenas.
Parágrafo único. Podem ser consideradas atividades acadêmico-científicoculturais as participações dos cursistas nas organizações de professores indígenas, em
eventos acadêmicos e culturais das diferentes áreas do conhecimento, em ações junto às
escolas indígenas e não indígenas, nos diferentes momentos sociopolíticos de cada
comunidade ou dos povos indígenas.
Seção III
Da formação dos formadores para atuarem nos programas e cursos de
formação de professores indígenas
Art. 17. Os programas e cursos destinados à formação de professores
indígenas requerem a atuação de profissionais com experiências no trabalho com povos
indígenas e comprometidos política, pedagógica, étnica e eticamente com os respectivos
projetos políticos e pedagógicos que orientam esses processos formativos.
Art. 18. Com o objetivo de assegurar a qualidade e o respeito às
especificidades desta formação, a participação dos indígenas nos quadros de formadores e
da gestão desses cursos é primordial para a colaboração institucional, a promoção do
diálogo intercultural e o efetivo estabelecimento de relações sociopolíticas, culturais e
pedagógicas mais simétricas.
§1º A participação de indígenas nesses quadros, de forma dialógica e
colaborativa, deve ocorrer:
I - a partir da indicação das comunidades indígenas, de suas escolas e do
colegiado do curso planejado para a formação de professores indígenas; e
II - com base no reconhecimento dos seus saberes e papéis sociocultural,
político, religioso ou linguístico, independentemente de possuírem formação escolarizada.
§ 2º As instituições formadoras devem adequar suas estruturas
organizacionais para garantir a participação indígena nos processos de formação de
formadores, assegurando-lhes as condições necessárias para esse fim.
Art. 19. As instituições formadoras devem promover a formação dos
formadores que atuam nos cursos destinados à formação inicial e continuada de
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professores indígenas, ao definir, nos seus projetos pedagógicos de cursos, os objetivos e
as estratégias de implementação dessa formação.
Parágrafo único. Essa formação deve contemplar, nos seus fundamentos
básicos:
I - as Diretrizes Curriculares Nacionais e Operacionais definidas pelo
Conselho Nacional de Educação para a Educação Escolar Indígena e para a formação de
seus professores;
II - as Diretrizes Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação
para o ensino da história e da cultura dos povos indígenas nos currículos escolares;
III - as Diretrizes Gerais de Educação em Direitos Humanos e Educação
Ambiental e demais diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Educação consideradas
requisitos para a formação de formadores indígenas;
IV - o projeto pedagógico dos cursos destinados à formação inicial e
continuada de professores indígenas; e
V - os estudos e as pesquisas históricas, antropológicas e linguísticas sobre
os grupos indígenas partícipes da formação.
Seção IV
Da gestão
Art. 20. A gestão democrática dos programas, projetos e cursos destinados
à formação inicial e continuada de professores indígenas deve ser orientada pela efetiva
participação, pelo direito à consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas e pelo
aspecto comunitário da Educação Escolar Indígena.
Parágrafo único. O modelo de gestão, definido no projeto pedagógico do
curso, é estratégico para o reconhecimento institucional e comunitário da formação de
professores indígenas.

Art. 21. A participação de representantes indígenas na gestão dos
programas e cursos destinados à formação inicial e continuada de professores
indígenas deve ser viabilizada de modo pleno e efetivo, cabendo às instituições
formadoras criar instâncias específicas que propiciem essa participação e o seu
controle social.
§1º As organizações de professores indígenas devem participar
ativamente na gestão dos programas e cursos destinados à formação de seus
profissionais como forma de assegurar o controle social e a autonomia por parte dos
professores indígenas na construção dos seus processos de educação escolar e da sua
formação docente.
§2º As instituições formadoras devem ampliar seus espaços de
participação, envolvendo, além dos indígenas, as representações das instituições
parceiras na oferta da formação inicial e continuada de professores indígenas.
Seção V
Da avaliação dos programas e cursos destinados à formação inicial e
continuada de professores indígenas
Art. 22. Todos os processos de avaliação dos programas e cursos devem
ter os princípios e objetivos enunciados nesta Resolução como referências
fundamentais e os projetos pedagógicos de cursos como marcos estratégicos
referenciais.
§ 1º As avaliações devem ser:
I - periódicas e sistemáticas, com procedimentos e formas
diversificadas, incluindo conteúdos trabalhados, modelo de organização curricular,
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desempenho do quadro dos formadores e qualidade da vinculação do curso com as
escolas indígenas; e
II - executadas segundo procedimentos internos e externos que
permitam a identificação das diferentes dimensões daquilo que for avaliado e sua
reformulação.
Art. 23. Os processos de autorização, reconhecimento e regulação de
programas e cursos destinados à formação inicial e continuada de professores
indígenas devem considerar:
I - as Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas complementares
referentes à Educação Escolar Indígena e à formação de seus professores;
II - os projetos pedagógicos de cada programa e curso aprovados em
suas respectivas instituições formadoras; e
III - os princípios e procedimentos do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), no caso dos cursos em Educação Superior.
Parágrafo único. Os processos avaliativos do SINAES deverão assimilar
os princípios desta Resolução.
CAPÍTULO III
DA PROMOÇÃO E OFERTA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
INDÍGENAS: COLABORAÇÃO E RESPONSABILIDADES
Art. 24. A formação de professores indígenas deve ser priorizada nas
políticas de Educação Escolar Indígena dos respectivos sistemas de ensino.
Art. 25. Os sistemas de ensino e suas instituições formadoras, em
regime de colaboração, devem garantir o acesso, a permanência e a conclusão exitosa,
por meio da elaboração de planos estratégicos diferenciados, para que os professores
indígenas tenham uma formação com a exigida qualidade sociocultural.
Parágrafo único. Os sistemas de ensino e suas instituições formadoras e
de fomento a programas de iniciação à docência e à pesquisa devem definir estratégias
e mecanismos que permitam a utilização de formas diferenciadas de acesso e
permanência nos cursos destinados à formação de professores indígenas, tanto no
âmbito da Educação Superior quanto no do Nível Médio.
Art. 26. As universidades e demais Instituições de Educação Superior,
em especial as mais próximas das comunidades e povos indígenas, são responsáveis
pela formação de professores indígenas na graduação e na pós-graduação, podendo,
ainda, serem consideradas como parceiras de outras instituições formadoras nos
cursos de Nível Médio, na modalidade normal, ou mesmo de técnico de Nível Médio.
Art. 27. As secretarias de educação e os institutos federais de educação,
ciência e tecnologia são os responsáveis pela formação dos professores indígenas para
atuação nos cursos de educação profissional técnica de Nível Médio.
Art. 28. Compete à União:
I - promover a oferta de programas e cursos destinados à formação
inicial e continuada de professores indígenas e das equipes técnicas dos sistemas de
ensino que executam programas de Educação Escolar Indígena; e
II - orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações na área
da formação inicial e continuada de professores indígenas.
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Art. 29. Compete aos Estados e ao Distrito Federal:
I - promover, em regime de colaboração, a formação inicial e continuada
de professores indígenas; e
II - fomentar a oferta de programas e cursos destinados à formação
inicial e continuada de professores indígenas nas suas escolas indígenas de Ensino
Médio.
Art. 30. Os municípios devem firmar contínuas parcerias com as
instituições formadoras dos demais sistemas de ensino na oferta de programas e
cursos destinados à formação inicial e continuada dos seus professores indígenas,
tanto no nível do Ensino Médio quanto no da Educação Superior.
Art. 31. Dada a atual configuração da gestão etnoterritorializada da
Educação Escolar Indígena, definida por meio dos Territórios Etnoeducacionais,
recomenda-se que a promoção e a oferta da formação inicial e continuada de
professores indígenas ocorram no âmbito deste processo de planejamento e gestão.
Parágrafo único. A formação inicial e continuada de professores
indígenas e demais profissionais que atuam na Educação Escolar Indígena deve ser um
dos eixos centrais dos Planos de Ação dos Territórios Etnoeducacionais.
Art. 32. Na promoção e na oferta da formação inicial e continuada de
professores indígenas, deve ser considerada a responsabilidade da Fundação Nacional
do Índio (Funai) na constituição de parcerias e cooperações institucionais.
Art. 33. Para que a formação inicial e continuada de professores
indígenas ocorra em conformidade com os princípios e objetivos inscritos nestas
Diretrizes Nacionais, é imprescindível que os respectivos sistemas de ensino garantam
as condições concretas para sua realização, por meio da destinação de recursos
humanos e financeiros adequados para este fim.
Art. 34. Os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente
– ou outra denominação que venham a assumir –, instituídos pela Política Nacional de
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, devem incluir a
formação de professores indígenas em seus planos e ações estratégicas, conforme os
princípios e objetivos definidos nesta Resolução.
Parágrafo único. Recomenda-se a participação das organizações de
professores indígenas de cada estado nos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à
Formação Docente.
Art. 35. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO GONÇALVES GARCIA
______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 4.024/61 à pág. 265 do vol. 1;
Lei n 9.131/95 à pág. 43 do vol. 22/23;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Parecer CNE/CP nº 6/14 à pág. 219 do vol. 41;
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RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015
Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos
de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
licenciatura) e para a formação continuada
O Presidente do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995,
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, Lei nº
11.502, de 11 de julho de 2007, Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, Lei nº 12.796, de 4
de abril de 2013, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, observados os preceitos dos
artigos 61 até 67 e do artigo 87 da Lei nº 9.394, de 1996, que dispõem sobre a formação de
profissionais do magistério, e considerando o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009,
as Resoluções CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro
de 2002, CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 2009,
CNE/CP nº 3, de 15 de junho de 2012, e as Resoluções CNE/CEB nº 2, de 19 de abril de
1999, e CNE/CEB nº 2, de 25 de fevereiro de 2009, as Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica, bem como o Parecer CNE/CP nº 2, de 9 de junho de 2015, homologado
por Despacho do Ministro de Estado da Educação publicado no Diário Oficial do União de
25 de junho de 2015, e
CONSIDERANDO que a consolidação das normas nacionais para a formação
de profissionais do magistério para a educação básica é indispensável para o projeto
nacional da educação brasileira, em seus níveis e suas modalidades da educação, tendo em
vista a abrangência e a complexidade da educação de modo geral e, em especial, a
educação escolar inscrita na sociedade;
CONSIDERANDO que a concepção sobre conhecimento, educação e ensino é
basilar para garantir o projeto da educação nacional, superar a fragmentação das políticas
públicas e a desarticulação institucional por meio da instituição do Sistema Nacional de
Educação, sob relações de cooperação e colaboração entre entes federados e sistemas
educacionais;
CONSIDERANDO que a igualdade de condições para o acesso e a
permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; o
respeito à liberdade e o apreço à tolerância; a valorização do profissional da educação; a
gestão democrática do ensino público; a garantia de um padrão de qualidade; a
valorização da experiência extraescolar; a vinculação entre a educação escolar, o trabalho
e as práticas sociais; o respeito e a valorização da diversidade étnico-racial, entre outros,
constituem princípios vitais para a melhoria e democratização da gestão e do ensino;
CONSIDERANDO que as instituições de educação básica, seus processos de
organização e gestão e projetos pedagógicos cumprem, sob a legislação vigente, um papel
estratégico na formação requerida nas diferentes etapas (educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio) e modalidades da educação básica;
CONSIDERANDO a necessidade de articular as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada, em Nível Superior, e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica;
CONSIDERANDO os princípios que norteiam a base comum nacional para a
formação inicial e continuada, tais como: a) sólida formação teórica e interdisciplinar; b)
unidade teoria-prática; c) trabalho coletivo e interdisciplinar; d) compromisso social e
valorização do profissional da educação; e) gestão democrática; f) avaliação e regulação
dos cursos de formação;
CONSIDERANDO a articulação entre graduação e pós-graduação e entre
pesquisa e extensão como princípio pedagógico essencial ao exercício e aprimoramento do
profissional do magistério e da prática educativa;
122

CONSIDERANDO a docência como ação educativa e como processo
pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos,
interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que se
desenvolvem entre conhecimentos científicos e culturais, nos valores éticos, políticos e
estéticos inerentes ao ensinar e aprender, na socialização e construção de conhecimentos,
no diálogo constante entre diferentes visões de mundo;
CONSIDERANDO o currículo como o conjunto de valores propício à
produção e à socialização de significados no espaço social e que contribui para a
construção da identidade sociocultural do educando, dos direitos e deveres do cidadão, do
respeito ao bem comum e à democracia, às práticas educativas formais e não formais e à
orientação para o trabalho;
CONSIDERANDO a realidade concreta dos sujeitos que dão vida ao
currículo e às instituições de educação básica, sua organização e gestão, os projetos de
formação, devem ser contextualizados no espaço e no tempo e atentos às características
das crianças, adolescentes, jovens e adultos que justificam e instituem a vida da/e na
escola, bem como possibilitar a reflexão sobre as relações entre a vida, o conhecimento, a
cultura, o profissional do magistério, o estudante e a instituição;
CONSIDERANDO que a educação em e para os direitos humanos é um
direito fundamental constituindo uma parte do direito à educação e, também, uma
mediação para efetivar o conjunto dos direitos humanos reconhecidos pelo Estado
brasileiro em seu ordenamento jurídico e pelos países que lutam pelo fortalecimento da
democracia, e que a educação em direitos humanos é uma necessidade estratégica na
formação dos profissionais do magistério e na ação educativa em consonância com as
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;
CONSIDERANDO a importância do profissional do magistério e de sua
valorização profissional, assegurada pela garantia de formação inicial e continuada, plano
de carreira, salário e condições dignas de trabalho;
CONSIDERANDO o trabalho coletivo como dinâmica político-pedagógica
que requer planejamento sistemático e integrado,
Resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Ficam instituídas, por meio da presente Resolução, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de
Profissionais do Magistério para a Educação Básica, definindo princípios, fundamentos,
dinâmica formativa e procedimentos a serem observados nas políticas, na gestão e nos
programas e cursos de formação, bem como no planejamento, nos processos de avaliação
e de regulação das instituições de educação que as ofertam.
§ 1º Nos termos do § 1º do artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), as instituições formadoras em articulação com os sistemas de
ensino, em regime de colaboração, deverão promover, de maneira articulada, a formação
inicial e continuada dos profissionais do magistério para viabilizar o atendimento às suas
especificidades nas diferentes etapas e modalidades de educação básica, observando as
normas específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
§ 2º As instituições de ensino superior devem conceber a formação inicial e
continuada dos profissionais do magistério da educação básica na perspectiva do
atendimento às políticas públicas de educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao
padrão de qualidade e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes),
manifestando organicidade entre o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), seu
Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC) como
expressão de uma política articulada à educação básica, suas políticas e diretrizes.
§ 3º Os centros de formação de estados e municípios, bem como as
instituições educativas de educação básica que desenvolverem atividades de formação
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continuada dos profissionais do magistério, devem concebê-la atendendo às políticas
públicas de educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao padrão de qualidade e ao
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), expressando uma
organicidade entre o seu Plano Institucional, o Projeto Político Pedagógico (PPP) e o
Projeto Pedagógico de Formação Continuada (PPFC) através de uma política institucional
articulada à educação básica, suas políticas e diretrizes.
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e
Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica
aplicam-se à formação de professores para o exercício da docência na educação infantil, no
ensino fundamental, no ensino médio e nas respectivas modalidades de educação
(Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica,
Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação Escolar
Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento e com integração entre elas, podendo
abranger um campo específico e/ou interdisciplinar.
§ 1º Compreende-se a docência como ação educativa e como processo
pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos,
interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que se
desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos, linguísticos, estéticos e
políticos do conhecimento inerentes à sólida formação científica e cultural do
ensinar/aprender, à socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, em
diálogo constante entre diferentes visões de mundo.
§ 2º No exercício da docência, a ação do profissional do magistério da
educação básica é permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas por meio
de sólida formação, envolvendo o domínio e manejo de conteúdos e metodologias,
diversas linguagens, tecnologias e inovações, contribuindo para ampliar a visão e a
atuação desse profissional.
Art. 3º A formação inicial e a formação continuada destinam-se,
respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de profissionais para funções de
magistério na educação básica em suas etapas – educação infantil, ensino fundamental,
ensino médio – e modalidades – educação de jovens e adultos, educação especial, educação
profissional e técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação do campo,
educação escolar quilombola e educação a distância – a partir de compreensão ampla e
contextualizada de educação e educação escolar, visando assegurar a produção e difusão
de conhecimentos de determinada área e a participação na elaboração e implementação
do projeto político-pedagógico da instituição, na perspectiva de garantir, com qualidade,
os direitos e objetivos de aprendizagem e o seu desenvolvimento, a gestão democrática e
a avaliação institucional.
§ 1º Por educação entendem-se os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino, pesquisa e extensão, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas relações criativas entre natureza e cultura.
§ 2º Para fins desta Resolução, a educação contextualizada se efetiva, de
modo sistemático e sustentável, nas instituições educativas, por meio de processos
pedagógicos entre os profissionais e estudantes articulados nas áreas de conhecimento
específico e/ou interdisciplinar e pedagógico, nas políticas, na gestão, nos fundamentos e
nas teorias sociais e pedagógicas para a formação ampla e cidadã e para o aprendizado nos
diferentes níveis, etapas e modalidades de educação básica.
§ 3º A formação docente inicial e continuada para a educação básica
constitui processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da qualidade
social da educação e à valorização profissional, devendo ser assumida em regime de
colaboração pelos entes federados nos respectivos sistemas de ensino e desenvolvida
pelas instituições de educação credenciadas.
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§ 4º Os profissionais do magistério da educação básica compreendem
aqueles que exercem atividades de docência e demais atividades pedagógicas, incluindo a
gestão educacional dos sistemas de ensino e das unidades escolares de educação básica,
nas diversas etapas e modalidades de educação (educação infantil, ensino fundamental,
ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e
técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar
quilombola e educação a distância), e possuem a formação mínima exigida pela legislação
federal das Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
§ 5º São princípios da Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica:
I - a formação docente para todas as etapas e modalidades da educação
básica como compromisso público de Estado, buscando assegurar o direito das crianças,
jovens e adultos à educação de qualidade, construída em bases científicas e técnicas
sólidas em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica;
II - a formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes)
como compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a consolidação
de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos
indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à valorização da diversidade e,
portanto, contrária a toda forma de discriminação;
III - a colaboração constante entre os entes federados na consecução dos
objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação
Básica, articulada entre o Ministério da Educação (MEC), as instituições formadoras e os
sistemas e redes de ensino e suas instituições;
IV - a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes
ofertados pelas instituições formadoras;
V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente,
fundada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
VI - o reconhecimento das instituições de educação básica como espaços
necessários à formação dos profissionais do magistério;
VII - um projeto formativo nas instituições de educação sob uma sólida
base teórica e interdisciplinar que reflita a especificidade da formação docente,
assegurando organicidade ao trabalho das diferentes unidades que concorrem para essa
formação;
VIII - a equidade no acesso à formação inicial e continuada, contribuindo
para a redução das desigualdades sociais, regionais e locais;
IX - a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como
entre os diferentes níveis e modalidades de educação;
X - a compreensão da formação continuada como componente essencial da
profissionalização inspirado nos diferentes saberes e na experiência docente, integrando-a
ao cotidiano da instituição educativa, bem como ao projeto pedagógico da instituição de
educação básica;
XI - a compreensão dos profissionais do magistério como agentes
formativos de cultura e da necessidade de seu acesso permanente às informações, vivência
e atualização culturais.
§ 6º O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da
articulação entre a instituição de educação superior e o sistema de educação básica,
envolvendo a consolidação de fóruns estaduais e distrital permanentes de apoio à
formação docente, em regime de colaboração, e deve contemplar:
I - sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais;
II - a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação
básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente;
III - o contexto educacional da região onde será desenvolvido;
125

IV - as atividades de socialização e a avaliação de seus impactos nesses
contextos;

V - a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e da
capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da formação dos
professores, e da aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras);
VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade
étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como
princípios de equidade.
§ 7º Os cursos de formação inicial e continuada de profissionais do
magistério da educação básica para a educação escolar indígena, a educação escolar do
campo e a educação escolar quilombola devem reconhecer que:
I - a formação inicial e continuada de profissionais do magistério para a
educação básica da educação escolar indígena, nos termos desta Resolução, deverá
considerar as normas e o ordenamento jurídico próprios, com ensino intercultural e
bilíngue, visando à valorização plena das culturas dos povos indígenas e à afirmação e
manutenção de sua diversidade étnica;
II - a formação inicial e continuada de profissionais do magistério para a
educação básica da educação escolar do campo e da educação escolar quilombola, nos
termos desta Resolução, deverá considerar a diversidade étnico-cultural de cada
comunidade.
Art. 4º A instituição de educação superior que ministra programas e cursos
de formação inicial e continuada ao magistério, respeitada sua organização acadêmica,
deverá contemplar, em sua dinâmica e estrutura, a articulação entre ensino, pesquisa e
extensão para garantir efetivo padrão de qualidade acadêmica na formação oferecida, em
consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC).
Parágrafo único. Os centros de formação de estados e municípios, bem
como as instituições educativas de educação básica que desenvolverem atividades de
formação continuada dos profissionais do magistério, deverão contemplar, em sua
dinâmica e estrutura, a articulação entre ensino e pesquisa, para garantir efetivo padrão
de qualidade acadêmica na formação oferecida, em consonância com o plano institucional,
o projeto político-pedagógico e o projeto pedagógico de formação continuada.
CAPÍTULO II
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA EDUCAÇÃO
BÁSICA: BASE COMUM NACIONAL
Art. 5º A formação de profissionais do magistério deve assegurar a base
comum nacional, pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e
permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que
conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e prática e à exigência de que
se leve em conta a realidade dos ambientes das instituições educativas da educação básica
e da profissão, para que se possa conduzir o(a) egresso(a):
I - à integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e
relevância aos conhecimentos e vivência da realidade social e cultural, consoantes às
exigências da educação básica e da educação superior para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho;
II - à construção do conhecimento, valorizando a pesquisa e a extensão
como princípios pedagógicos essenciais ao exercício e aprimoramento do profissional do
magistério e ao aperfeiçoamento da prática educativa;
III - ao acesso às fontes nacionais e internacionais de pesquisa, ao material
de apoio pedagógico de qualidade, ao tempo de estudo e produção acadêmica-profissional,
viabilizando os programas de fomento à pesquisa sobre a educação básica;
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IV - às dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício profissional
e o desenvolvimento do profissional do magistério por meio de visão ampla do processo
formativo, seus diferentes ritmos, tempos e espaços, em face das dimensões psicossociais,
histórico-culturais, afetivas, relacionais e interativas que permeiam a ação pedagógica,
possibilitando as condições para o exercício do pensamento crítico, a resolução de
problemas, o trabalho coletivo e interdisciplinar, a criatividade, a inovação, a liderança e a
autonomia;
V - à elaboração de processos de formação do docente em consonância com
as mudanças educacionais e sociais, acompanhando as transformações gnosiológicas e
epistemológicas do conhecimento;
VI - ao uso competente das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) para o aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação cultural
dos(das) professores(as) e estudantes;
VII - à promoção de espaços para a reflexão crítica sobre as diferentes
linguagens e seus processos de construção, disseminação e uso, incorporando-os ao
processo pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento da criticidade e da
criatividade;
VIII - à consolidação da educação inclusiva através do respeito às
diferenças, reconhecendo e valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual,
religiosa, de faixa geracional, entre outras;
IX - à aprendizagem e ao desenvolvimento de todos(as) os(as) estudantes
durante o percurso educacional por meio de currículo e atualização da prática docente que
favoreçam a formação e estimulem o aprimoramento pedagógico das instituições.
Art. 6º A oferta, o desenvolvimento e a avaliação de atividades, cursos e
programas de formação inicial e continuada, bem como os conhecimentos específicos,
interdisciplinares, os fundamentos da educação e os conhecimentos pedagógicos, bem
como didáticas e práticas de ensino e as vivências pedagógicas de profissionais do
magistério nas modalidades presencial e a distância, devem observar o estabelecido na
legislação e nas regulamentações em vigor para os respectivos níveis, etapas e
modalidades da educação nacional, assegurando a mesma carga horária e instituindo
efetivo processo de organização, de gestão e de relação estudante/professor, bem como
sistemática de acompanhamento e avaliação do curso, dos docentes e dos estudantes.
CAPÍTULO III
DO(A) EGRESSO(A) DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
Art. 7º O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um
repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos
teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso formativo vivenciado
cuja consolidação virá do seu exercício profissional, fundamentado em princípios de
interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância social,
ética e sensibilidade afetiva e estética, de modo a lhe permitir:
I - o conhecimento da instituição educativa como organização complexa na
função de promover a educação para e na cidadania;
II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de
interesse da área educacional e específica;
III - a atuação profissional no ensino, na gestão de processos educativos e
na organização e gestão de instituições de educação básica.
Parágrafo único. O PPC, em articulação com o PPI e o PDI, deve abranger
diferentes características e dimensões da iniciação à docência, entre as quais:
I - estudo do contexto educacional, envolvendo ações nos diferentes
espaços escolares, como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, espaços recreativos e
desportivos, ateliês, secretarias;
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II - desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo,
interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica clara para o ensino e o processo de
ensino-aprendizagem;
III - planejamento e execução de atividades nos espaços formativos
(instituições de educação básica e de educação superior, agregando outros ambientes
culturais, científicos e tecnológicos, físicos e virtuais que ampliem as oportunidades de
construção de conhecimento), desenvolvidas em níveis crescentes de complexidade em
direção à autonomia do estudante em formação;
IV - participação nas atividades de planejamento e no projeto pedagógico
da escola, bem como participação nas reuniões pedagógicas e órgãos colegiados;
V - análise do processo pedagógico e de ensino-aprendizagem dos
conteúdos específicos e pedagógicos, além das diretrizes e currículos educacionais da
educação básica;
VI - leitura e discussão de referenciais teóricos contemporâneos
educacionais e de formação para a compreensão e a apresentação de propostas e
dinâmicas didático-pedagógicas;
VII - cotejamento e análise de conteúdos que balizam e fundamentam as
diretrizes curriculares para a educação básica, bem como de conhecimentos específicos e
pedagógicos, concepções e dinâmicas didático-pedagógicas, articuladas à prática e à
experiência dos professores das escolas de educação básica, seus saberes sobre a escola e
sobre a mediação didática dos conteúdos;
VIII - desenvolvimento, execução, acompanhamento e avaliação de projetos
educacionais, incluindo o uso de tecnologias educacionais e diferentes recursos e
estratégias didático-pedagógicas;
IX - sistematização e registro das atividades em portfólio ou recurso
equivalente de acompanhamento.
Art. 8º O(A) egresso(a) dos cursos de formação inicial em nível superior
deverá, portanto, estar apto a:
I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma
sociedade justa, equânime, igualitária;
II - compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação
básica a partir de concepção ampla e contextualizada de ensino e processos de
aprendizagem e desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não tiveram oportunidade
de escolarização na idade própria;
III - trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de
sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e modalidades de
educação básica;
IV - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens
teórico-metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes
fases do desenvolvimento humano;
V - relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos
processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e
comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem;
VI - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição
educativa, a família e a comunidade;
VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com
postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de
contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais,
religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras;
VIII - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de
natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes
sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, entre outras;
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IX - atuar na gestão e organização das instituições de educação básica,
planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas
educacionais;
X - participar da gestão das instituições de educação básica, contribuindo
para a elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto
pedagógico;
XI - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os
estudantes e sua realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de aprender, em
diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares e sobre organização
do trabalho educativo e práticas pedagógicas, entre outros;
XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de
conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria prática e a
discussão e disseminação desses conhecimentos;
XIII - estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares
Nacionais, além de outras determinações legais, como componentes de formação
fundamentais para o exercício do magistério.
Parágrafo único. Os professores indígenas e aqueles que venham a atuar
em escolas indígenas, professores da educação escolar do campo e da educação escolar
quilombola, dada a particularidade das populações com que trabalham e da situação em
que atuam, sem excluir o acima explicitado, deverão:
I - promover diálogo entre a comunidade junto a quem atuam e os outros
grupos sociais sobre conhecimentos, valores, modos de vida, orientações filosóficas,
políticas e religiosas próprios da cultura local;
II - atuar como agentes interculturais para a valorização e o estudo de
temas específicos relevantes.
CAPÍTULO IV
DA FORMAÇÃO INICIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM
NÍVEL SUPERIOR
Art. 9º Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério
para a educação básica, em nível superior, compreendem:
I - cursos de graduação de licenciatura;
II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados;
III - cursos de segunda licenciatura.
§ 1º A instituição formadora definirá no seu projeto institucional as formas
de desenvolvimento da formação inicial dos profissionais do magistério da educação
básica articuladas às políticas de valorização desses profissionais e à base comum nacional
explicitada no capítulo II desta Resolução.
§ 2º A formação inicial para o exercício da docência e da gestão na
educação básica implica a formação em nível superior adequada à área de conhecimento e
às etapas de atuação.
§ 3º A formação inicial de profissionais do magistério será ofertada,
preferencialmente, de forma presencial, com elevado padrão acadêmico, científico e
tecnológico e cultural.
Art. 10. A formação inicial destina-se àqueles que pretendem exercer o
magistério da educação básica em suas etapas e modalidades de educação e em outras
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, compreendendo a
articulação entre estudos teórico-práticos, investigação e reflexão crítica, aproveitamento
da formação e experiências anteriores em instituições de ensino.
Parágrafo único. As atividades do magistério também compreendem a
atuação e participação na organização e gestão de sistemas de educação básica e suas
instituições de ensino, englobando:
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I - planejamento, desenvolvimento, coordenação, acompanhamento e
avaliação de projetos, do ensino, das dinâmicas pedagógicas e experiências educativas;
II - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico das áreas
específicas e do campo educacional.
Art. 11. A formação inicial requer projeto com identidade própria de curso
de licenciatura articulado ao bacharelado ou tecnológico, a outra(s) licenciatura(s) ou a
cursos de formação pedagógica de docentes, garantindo:
I - articulação com o contexto educacional, em suas dimensões sociais,
culturais, econômicas e tecnológicas;
II - efetiva articulação entre faculdades e centros de educação, institutos,
departamentos e cursos de áreas específicas, além de fóruns de licenciatura;
III - coordenação e colegiado próprios que formulem projeto pedagógico e
se articulem com as unidades acadêmicas envolvidas e, no escopo do PDI e PPI, tomem
decisões sobre a organização institucional e sobre as questões administrativas no âmbito
de suas competências;
IV - interação sistemática entre os sistemas, as instituições de educação
superior e as instituições de educação básica, desenvolvendo projetos compartilhados;
V - projeto formativo que assegure aos estudantes o domínio dos
conteúdos específicos da área de atuação, fundamentos e metodologias, bem como das
tecnologias;
VI - organização institucional para a formação dos formadores, incluindo
tempo e espaço na jornada de trabalho para as atividades coletivas e para o estudo e a
investigação sobre o aprendizado dos professores em formação;
VII - recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, videoteca, entre
outros, além de recursos de tecnologias da informação e da comunicação, com qualidade e
quantidade, nas instituições de formação;
VIII - atividades de criação e apropriação culturais junto aos formadores e
futuros professores.
Art. 12. Os cursos de formação inicial, respeitadas a diversidade nacional e
a autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-ão dos seguintes núcleos:
I - núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e
interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das
diversas realidades educacionais, articulando:
a) princípios, concepções, conteúdos e critérios oriundos de diferentes
áreas do conhecimento, incluindo os conhecimentos pedagógicos, específicos e
interdisciplinares, os fundamentos da educação, para o desenvolvimento das pessoas, das
organizações e da sociedade;
b) princípios de justiça social, respeito à diversidade, promoção da
participação e gestão democrática;
c) conhecimento, avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos,
procedimentos e processos de ensino e aprendizagem que contemplem a diversidade
social e cultural da sociedade brasileira;
d) observação, análise, planejamento, desenvolvimento e avaliação de
processos educativos e de experiências educacionais em instituições educativas;
e) conhecimento multidimensional e interdisciplinar sobre o ser humano e
práticas educativas, incluindo conhecimento de processos de desenvolvimento de
crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética,
cultural, lúdica, artística, ética e biopsicossocial;
f) diagnóstico sobre as necessidades e aspirações dos diferentes segmentos
da sociedade relativamente à educação, sendo capaz de identificar diferentes forças e
interesses, de captar contradições e de considerá-los nos planos pedagógicos, no ensino e
130

seus processos articulados à aprendizagem, no planejamento e na realização de atividades
educativas;
g) pesquisa e estudo dos conteúdos específicos e pedagógicos, seus
fundamentos e metodologias, legislação educacional, processos de organização e gestão,
trabalho docente, políticas de financiamento, avaliação e currículo;
h) decodificação e utilização de diferentes linguagens e códigos linguísticosociais utilizadas pelos estudantes, além do trabalho didático sobre conteúdos pertinentes
às etapas e modalidades de educação básica;
i) pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho, educação e
diversidade, direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre outras problemáticas
centrais da sociedade contemporânea;
j) questões atinentes à ética, estética e ludicidade no contexto do exercício
profissional, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa;
l) pesquisa, estudo, aplicação e avaliação da legislação e produção
específica sobre organização e gestão da educação nacional.
II - núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de
atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas pelo
projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de ensino, que,
atendendo às demandas sociais, oportunizará, entre outras possibilidades:
a) investigações sobre processos educativos, organizacionais e de gestão na
área educacional;
b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e
processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da sociedade
brasileira;
c) pesquisa e estudo dos conhecimentos pedagógicos e fundamentos da
educação, didáticas e práticas de ensino, teorias da educação, legislação educacional,
políticas de financiamento, avaliação e currículo.
d) Aplicação ao campo da educação de contribuições e conhecimentos,
como o pedagógico, o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o
psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural;
III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular,
compreendendo a participação em:
a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica,
iniciação à docência, residência docente, monitoria e extensão, entre outros, definidos no
projeto institucional da instituição de educação superior e diretamente orientados pelo
corpo docente da mesma instituição;
b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições
educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo educacional,
assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiências e utilização de
recursos pedagógicos;
c) mobilidade estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no PPC;
d) atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à
apropriação de recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade
estudada e criar conexões com a vida social.
CAPÍTULO V
DA FORMAÇÃO INICIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM
NÍVEL SUPERIOR: ESTRUTURA E CURRÍCULO
Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação
básica em nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas especializadas,
por componente curricular ou por campo de conhecimento e/ou interdisciplinar,
considerando-se a complexidade e multirreferencialidade dos estudos que os englobam,
bem como a formação para o exercício integrado e indissociável da docência na educação
básica, incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos processos educativos escolares e
131

não escolares, da produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e
educacional, estruturam-se por meio da garantia de base comum nacional das orientações
curriculares.
§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e
duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8
(oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
distribuídas ao longo do processo formativo;
II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área
de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas
específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;
III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades
formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta
Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;
IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de
aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo
definido no inciso III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da
iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de
curso da instituição.
§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos
específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e
metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação
na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias,
direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa
geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais
de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.
§ 3º Deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e concomitante
relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o
desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência.
§ 4º Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a alocação
de tempos e espaços curriculares, se expressam em eixos em torno dos quais se articulam
dimensões a serem contempladas, como previsto no artigo 12 desta Resolução.
§ 5º Nas licenciaturas, curso de Pedagogia, em educação infantil e anos
iniciais do ensino fundamental a serem desenvolvidas em projetos de cursos articulados,
deverão preponderar os tempos dedicados à constituição de conhecimento sobre os
objetos de ensino, e nas demais licenciaturas o tempo dedicado às dimensões pedagógicas
não será inferior à quinta parte da carga horária total.
§ 6º O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da
organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica intrinsecamente
articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico.
Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados,
de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior
formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de
conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil)
a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da
equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.
§ 1º A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios:
I - quando o curso de formação pedagógica pertencer à mesma área do
curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.000 (mil) horas;
II - quando o curso de formação pedagógica pertencer a uma área diferente
da do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.400 (mil e quatrocentas)
horas;
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III - a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300
(trezentas) horas;
IV - deverá haver 500 (quinhentas) horas dedicadas às atividades
formativas referentes ao inciso I deste parágrafo, estruturadas pelos núcleos definidos nos
incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;
V - deverá haver 900 (novecentas) horas dedicadas às atividades
formativas referentes ao inciso II deste parágrafo, estruturadas pelos núcleos definidos
nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;
VI - deverá haver 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de
aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos, conforme núcleo definido
no inciso III do artigo 12, consoante o projeto de curso da instituição;
§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos
específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e
metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação
na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias,
direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa
geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais
de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.
§ 3º Cabe à instituição de educação superior ofertante do curso verificar a
compatibilidade entre a formação do candidato e a habilitação pretendida.
§ 4º O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da
organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica intrinsecamente
articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico.
§ 5º A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá
ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades, que
ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo
Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, sendo dispensada a
emissão de novos atos autorizativos.
§ 6º A oferta de cursos de formação pedagógica para graduados deverá ser
considerada quando dos processos de avaliação do curso de licenciatura mencionado no
parágrafo anterior.
§ 7º No prazo máximo de 5 (cinco) anos, o Ministério da Educação, em
articulação com os sistemas de ensino e com os fóruns estaduais permanentes de apoio à
formação docente, procederá à avaliação do desenvolvimento dos cursos de formação
pedagógica para graduados, definindo prazo para sua extinção em cada estado da
federação.
Art. 15. Os cursos de segunda licenciatura terão carga horária mínima
variável de 800 (oitocentas) a 1.200 (mil e duzentas) horas, dependendo da equivalência
entre a formação original e a nova licenciatura.
§ 1º A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios:
I - quando o curso de segunda licenciatura pertencer à mesma área do
curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 800 (oitocentas) horas;
II - quando o curso de segunda licenciatura pertencer a uma área diferente
da do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.200 (mil e duzentas)
horas;
III - a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300
(trezentas) horas;
§ 2º Durante o processo formativo, deverá ser garantida efetiva e
concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o
desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência.
§ 3º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos
específicos da respectiva área de conhecimento e/ou interdisciplinar, seus fundamentos e
metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação
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na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias,
direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa
geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais
de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.
§ 4º Os cursos descritos no caput poderão ser ofertados a portadores de
diplomas de cursos de graduação em licenciatura, independentemente da área de
formação.
§ 5º Cabe à instituição de educação superior ofertante do curso verificar a
compatibilidade entre a formação do candidato e a habilitação pretendida.
§ 6º O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da
organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica intrinsecamente
articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico.
§ 7º Os portadores de diploma de licenciatura com exercício comprovado
no magistério e exercendo atividade docente regular na educação básica poderão ter
redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 100 (cem)
horas.
§ 8º A oferta dos cursos de segunda licenciatura poderá ser realizada por
instituição de educação superior que oferte curso de licenciatura reconhecido e com
avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de
novos atos autorizativos.
§ 9º A oferta de cursos de segunda licenciatura deverá ser considerada
quando dos processos de avaliação do curso de licenciatura mencionado no parágrafo
anterior.
§ 10. Os cursos de segunda licenciatura para professores em exercício na
educação básica pública, coordenados pelo MEC em regime de colaboração com os
sistemas de ensino e realizados por instituições públicas e comunitárias de educação
superior, obedecerão às diretrizes operacionais estabelecidas na presente Resolução.
CAPÍTULO VI
DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas,
organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos
saberes e valores, e envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões
pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação mínima exigida ao
exercício do magistério na educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão
sobre a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e
político do profissional docente.
Parágrafo único. A formação continuada decorre de uma concepção de
desenvolvimento profissional dos profissionais do magistério que leva em conta:
I - os sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das instituições
de educação básica, bem como os problemas e os desafios da escola e do contexto onde ela
está inserida;
II - a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento
associados ao conhecimento, à ciência e à tecnologia;
III - o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço-tempo que lhe
permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática;
IV - o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, capazes
de contribuir para alavancar novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de
gestão da sala de aula e da instituição educativa.
Art. 17. A formação continuada, na forma do artigo 16, deve se dar pela
oferta de atividades formativas e cursos de atualização, extensão, aperfeiçoamento,
especialização, mestrado e doutorado que agreguem novos saberes e práticas, articulados
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às políticas e gestão da educação, à área de atuação do profissional e às instituições de
educação básica, em suas diferentes etapas e modalidades da educação.
§ 1º Em consonância com a legislação, a formação continuada envolve:
I - atividades formativas organizadas pelos sistemas, redes e instituições de
educação básica incluindo desenvolvimento de projetos, inovações pedagógicas, entre
outros;
II - atividades ou cursos de atualização, com carga horária mínima de 20
(vinte) horas e máxima de 80 (oitenta) horas, por atividades formativas diversas,
direcionadas à melhoria do exercício do docente;
II - atividades ou cursos de extensão, oferecida por atividades formativas
diversas, em consonância com o projeto de extensão aprovado pela instituição de
educação superior formadora;
IV - cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 (cento e
oitenta) horas, por atividades formativas diversas, em consonância com o projeto
pedagógico da instituição de educação superior;
V - cursos de especialização lato sensu por atividades formativas diversas,
em consonância com o projeto pedagógico da instituição de educação superior e de acordo
com as normas e resoluções do CNE;
VI - cursos de mestrado acadêmico ou profissional, por atividades
formativas diversas, de acordo com o projeto pedagógico do curso/programa da
instituição de educação superior, respeitadas as normas e resoluções do CNE e da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes;
VII - curso de doutorado, por atividades formativas diversas, de acordo
com o projeto pedagógico do curso/programa da instituição de educação superior,
respeitadas as normas e resoluções do CNE e da Capes.
§ 2º A instituição formadora, em efetiva articulação com o planejamento
estratégico do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente e com os
sistemas e redes de ensino e com as instituições de educação básica, definirá no seu
projeto institucional as formas de desenvolvimento da formação continuada dos
profissionais do magistério da educação básica, articulando-as às políticas de valorização a
serem efetivadas pelos sistemas de ensino.
CAPÍTULO VII
DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SUA VALORIZAÇÃO
Art. 18. Compete aos sistemas de ensino, às redes e às instituições
educativas a responsabilidade pela garantia de políticas de valorização dos profissionais
do magistério da educação básica, que devem ter assegurada sua formação, além de plano
de carreira, de acordo com a legislação vigente, e preparação para atuar nas etapas e
modalidades da educação básica e seus projetos de gestão, conforme definido na base
comum nacional e nas diretrizes de formação, segundo o PDI, PPI e PPC da instituição de
educação superior, em articulação com os sistemas e redes de ensino de educação básica.
§ 1º Os profissionais do magistério da educação básica compreendem
aqueles que exercem atividades de docência e demais atividades pedagógicas, como
definido no artigo 3º, § 4º, desta Resolução;
§ 2º No quadro dos profissionais do magistério da instituição de educação
básica deve constar quem são esses profissionais, bem como a clara explicitação de sua
titulação, atividades e regime de trabalho.
§ 3º A valorização do magistério e dos demais profissionais da educação
deve ser entendida como uma dimensão constitutiva e constituinte de sua formação inicial
e continuada, incluindo, entre outros, a garantia de construção, definição coletiva e
aprovação de planos de carreira e salário, com condições que assegurem jornada de
trabalho com dedicação exclusiva ou tempo integral a ser cumprida em um único
estabelecimento de ensino e destinação de 1/3 (um terço) da carga horária de trabalho a
outras atividades pedagógicas inerentes ao exercício do magistério, tais como:
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I - preparação de aula, estudos, pesquisa e demais atividades formativas;
II - participação na elaboração e efetivação do projeto político-pedagógico
da instituição educativa;
III - orientação e acompanhamento de estudantes;
IV - avaliação de estudantes, de trabalhos e atividades pedagógicas;
V - reuniões com pais, conselhos ou colegiados escolares;
VI - participação em reuniões e grupos de estudo e/ou de trabalho, de
coordenação pedagógica e gestão da escola;
VII - atividades de desenvolvimento profissional;
VIII - outras atividades de natureza semelhante e relacionadas à
comunidade escolar na qual se insere a atividade profissional.
Art. 19. Como meio de valorização dos profissionais do magistério público
nos planos de carreira e remuneração dos respectivos sistemas de ensino, deverá ser
garantida a convergência entre formas de acesso e provimento ao cargo, formação inicial,
formação continuada, jornada de trabalho, incluindo horas para as atividades que
considerem a carga horária de trabalho, progressão na carreira e avaliação de
desempenho com a participação dos pares, asseverando-se:
I - acesso à carreira por concurso de provas e títulos orientado para
assegurar a qualidade da ação educativa;
II - fixação do vencimento ou salário inicial para as carreiras profissionais
da educação de acordo com a jornada de trabalho definida nos respectivos planos de
carreira no caso dos profissionais do magistério, com valores nunca inferiores ao do Piso
Salarial Profissional Nacional, vedada qualquer diferenciação em virtude da etapa ou
modalidade de educação e de ensino de atuação;
III - diferenciação por titulação dos profissionais da educação escolar
básica entre os habilitados em nível médio e os habilitados em nível superior e pósgraduação lato sensu, com percentual compatível entre estes últimos e os detentores de
cursos de mestrado e doutorado;
IV - revisão salarial anual dos vencimentos ou salários conforme a Lei do
Piso;
V - manutenção de comissão paritária entre gestores e profissionais da
educação e os demais setores da comunidade escolar para estudar as condições de
trabalho e propor políticas, práticas e ações para o bom desempenho e a qualidade dos
serviços prestados à sociedade;
VI - elaboração e implementação de processos avaliativos para o estágio
probatório dos profissionais do magistério, com a sua participação;
VII - oferta de programas permanentes e regulares de formação e
aperfeiçoamento profissional do magistério e a instituição de licenças remuneradas e
formação em serviço, inclusive em nível de pós-graduação, de modo a atender às
especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das diferentes
etapas e modalidades da educação básica.
Art. 20. Os critérios para a remuneração dos profissionais do magistério
público devem se pautar nos preceitos da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que
estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional, e no artigo 22 da Lei nº 11.494, de 20 de
junho de 2007, que dispõe sobre a parcela da verba do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (Fundeb), destinada ao
pagamento dos profissionais do magistério, bem como no artigo 69 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que define os percentuais mínimos de investimento dos entes
federados na educação, em consonância com a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que
aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE).
Parágrafo único. As fontes de recursos para o pagamento da remuneração
dos profissionais do magistério público são aquelas descritas no artigo 212 da
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Constituição Federal e no artigo 60 do seu Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, além de recursos provenientes de outras fontes vinculadas à manutenção e
ao desenvolvimento do ensino.
Art. 21. Sobre as formas de organização e gestão da educação básica,
incluindo as orientações curriculares, os entes federados e respectivos sistemas de ensino,
redes e instituições educativas deverão garantir adequada relação numérica
professor/educando, levando em consideração as características dos educandos, do
espaço físico, das etapas e modalidades da educação e do projeto pedagógico e curricular.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 22. Os cursos de formação de professores que se encontram em
funcionamento deverão se adaptar a esta Resolução no prazo de 2 (dois) anos, a contar da
data de sua publicação.
Parágrafo único. Os pedidos de autorização para funcionamento de curso
em andamento serão restituídos aos proponentes para que sejam feitas as adequações
necessárias.
Art. 23. Os processos de avaliação dos cursos de licenciatura serão
realizados pelo órgão próprio do sistema e acompanhados por comissões próprias de cada
área.
Art. 24. Os cursos de formação inicial de professores para a educação
básica em nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas
interdisciplinares, serão objeto de regulamentação suplementar.
Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, em especial a Resolução CNE/CP nº 2, de 26 de junho de
1997, a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de setembro de 1999, a Resolução CNE/CP nº 1, de
18 de fevereiro de 2002 e suas alterações, a Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de
2002 e suas alterações, a Resolução nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, e a Resolução nº 3, de
7 de dezembro de 2012.
GILBERTO GONÇALVES GARCIA
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.131/95 à pág. 43 do vol. 22/23;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 10.172/01 à pág. 43 do vol. 28;
Lei nº 10.861/04 à pág. 50 do vol. 31;
Lei nº 11.494/07 à pág. 31 do vol. 34;
Lei nº 11.502/07 à pág. 31 do vol. 34;
Lei nº 12.014/09 à pág. 62 do vol. 36;
Lei nº 12.796/13 à pág. 25 do vol. 40;
LEI Nº 13.005/74 à pág. 40 do vol. 41;
Decreto nº 6.755/09 à pág. 76 do vol. 36;
Decreto nº 3.860/01 à pág. 189 do vol. 28;
Resolução CNE/CP Nº 2/97 à pág. 93 do vol. 24;
Resolução CNE/CP nº 1/99 à pág. 108 do vol. 26;
Resolução CNE/CP nº 1/02 à pág. 291 do vol. 29;
Resolução CNE/CP nº 2/02 à pág. 297 do vol. 29;
Resolução CNE/CP nº 1/09 à pág. 129 do vol. 36;
Resolução CNE/CP nº 3/12 à pág. 176 do vol. 39;
Parecer CNE/CP nº 9/01 à pág. 340 do vol. 28;
Parecer CNE/CP nº 28/01 à pág. 504 do vol. 28;
Portaria MEC nº 1.328/11 à pág. 102 do vol. 38.
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() PARECER CNE/CP Nº 2/2015 – CP – APROVADO EM 9.6.2015
ASSUNTO: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica
INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno UF: DF
COMISSÃO: José Fernandes de Lima (Presidente), Luiz Fernandes Dourado (Relator),
Antonio Carlos Caruso Ronca, Francisco Aparecido Cordão, Gilberto Gonçalves Garcia, José
Eustáquio Romão, Luiz Roberto Alves, Malvina Tania Tuttman, Márcia Angela da Silva
Aguiar, Raimundo Moacir Mendes Feitosa e Sérgio Roberto Kieling Franco.
PROCESSOS Nºs: 23001.000018/2006-09 e 23001.000133/2007-56
I – RELATÓRIO
1.1 Introdução
O Conselho Nacional de Educação designou Comissão Bicameral de
Formação de Professores, formada por conselheiros da Câmara de Educação Superior e da
Câmara de Educação Básica, com a finalidade de desenvolver estudos e proposições sobre
a temática. Importante destacar que essa Comissão, em função da renovação periódica dos
membros do CNE, foi, várias vezes, recomposta (Portaria CNE/CP nº 2, de 15 de setembro
de 2004; Portaria CNE/CP nº 3, de 20 de setembro de 2007; Portaria CNE/CP nº 1, de 9 de
outubro de 2008; Portaria CNE/CP nº 9, de 1º de junho de 2009; Portaria CNE/CP nº 1, de
18 de junho de 2010.
Em 2012, a Comissão Bicameral foi recomposta e oficializada na reunião do
CP/CNE em 4 de setembro de 2012, conforme Ata nº 14, contando com os seguintes
membros: José Fernandes de Lima, Benno Sander, Francisco Aparecido Cordão, José
Francisco Soares, Luiz Fernandes Dourado, Luiz Roberto Alves, Malvina Tania Tuttman,
Maria Izabel de Azevedo Noronha, Nilma Lino Gomes, José Eustáquio Romão e Sérgio
Roberto Kieling Franco, ocasião em que houve manifestação de conselheiros no sentido de
que a Comissão fosse mais efetiva. Posteriormente, por meio da Portaria CNE/CP nº 1, 28
de janeiro de 2014, a Comissão passou a contar com os seguintes membros: José
Fernandes de Lima (Presidente), Benno Sander, Francisco Aparecido Cordão, José
Francisco Soares, Luiz Fernandes Dourado, Luiz Roberto Alves, Malvina Tania Tuttman,
Maria Izabel de Azevedo Noronha, Nilma Lino Gomes, José Eustáquio Romão, Sérgio
Roberto Kieling Franco e Raimundo Moacir Mendes Feitosa. A Comissão, ao situar os
estudos e debates desenvolvidos pelas comissões anteriores, aprofundou os estudos e as
discussões sobre as normas gerais e as práticas curriculares vigentes nas licenciaturas,
bem como sobre a situação dos profissionais do magistério face às questões de
profissionalização, com destaque para a formação inicial e continuada, e definiu como
horizonte propositivo de sua atuação a discussão e a proposição de Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica. Nessa direção, a Comissão procedeu a estudos e discussões de
subtemáticas a partir da apresentação de estudos demandados pela Comissão e de textos
elaborados pelos conselheiros. Em 2013, a Comissão aprovou documento preliminar
ratificando a decisão de propor DCNs para a Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica e o submeteu ao crivo de especialistas,
entidades da área, Secretarias do Ministério da Educação, Capes, Inep, entre outros. Em
seguida, a Comissão estruturou minuta base de resolução e iniciou o processo de discussão
ampliada dos documentos.
Em 2014, após nova renovação dos membros do CNE, a Comissão, por meio
da Portaria CNE/CP nº 6, de 2 de dezembro de 2014, foi novamente recomposta, passando
( ) Homologado em 24.6.2015. D.O.U. de 25.6.2015.
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a contar com os seguintes conselheiros: José Fernandes de Lima (CEB/CNE), Presidente,
Luiz Fernandes Dourado (CES/CNE), Relator, Antonio Carlos Caruso Ronca (CEB/CNE),
Francisco Aparecido Cordão (CEB/CNE), Gilberto Gonçalves Garcia (CES/CNE), Luiz
Roberto Alves (CEB/CNE), Malvina Tania Tuttman (CEB/CNE), Márcia Angela da Silva
Aguiar (CES/CNE), Nilma Lino Gomes (CEB/CNE), José Eustáquio Romão (CES/CNE),
Raimundo Moacir Mendes Feitosa (CEB/CNE) e Sérgio Roberto Kieling Franco (CES/CNE),
membros. Considerando que boa parte dos membros da Comissão anterior foi mantida, e
visando avançar os trabalhos iniciados, a Comissão prosseguiu suas atividades e submeteu
nova versão de documento base e proposta de minuta das DCNs para discussão pública,
envolvendo reuniões ampliadas, debates e participação em eventos sobre a temática.
Merece especial realce a participação do MEC e suas Secretarias (Sase, SESu, SEB, Setec,
Secadi e Seres), Capes, Inep, Consed, Undime, Fórum Ampliado de Conselhos, associações
acadêmico-científicas e sindicais, instituições de educação superior, fóruns, especialistas,
pesquisadores e estudantes vinculados à temática. Essa rodada de discussões, ao longo de
2014, propiciou críticas e sugestões, por meio de debates no CNE e em outros espaços em
que conselheiros da Comissão Bicameral do CNE foram convidados.1
Nesse cenário, no cumprimento de suas atribuições normativas,
deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação, e no desempenho
das funções e atribuições do poder público federal em matéria de educação, o que inclui
formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino, velar
pelo cumprimento da legislação educacional, por meio da Comissão Bicameral, o CNE foi
efetivando seu papel e assegurando a participação da sociedade no aprimoramento da
educação brasileira no tocante à formação de profissionais do magistério da educação
básica.
Assim, o CNE, ao estimular o debate nacional sobre a formação dos
profissionais da educação e, na última década, ao criar e recompor a Comissão Bicameral,
envolvendo conselheiros das Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, com o
objetivo de desenvolver estudos e estabelecer as diretrizes para a formação dos
profissionais do magistério para a educação básica e sua valorização profissional, visou
cumprir, desse modo, uma de suas importantes missões: a elaboração e a aprovação de
Diretrizes Nacionais.
Merece ser ressaltado o papel assumido pela Comissão Bicameral como
protagonista desse processo, ao realizar inúmeras reuniões de trabalho, atividades,
estudos, produção e discussão de textos desenvolvidos pelos membros da Comissão
(ALVES, 2013a e 2014; DOURADO, 2013 e 2014; GOMES, 2013; LIMA, 2013 e 2013a;
SANDER, 2013; TUTTMAN, 2013). Estes textos e os estudos e pesquisas desenvolvidos
(DOURADO, 2009; SHEIBE, 2009; BORDAS, 2009 e DAMIES, 2012) a partir de demanda da
Comissão Bicameral de Formação de Professores, no âmbito do Projeto CNE/UNESCO
“Subsídio à Formulação e Avaliação de Políticas Educacionais Brasileiras”, constituíram
subsídios para o delineamento da referida proposta de Diretrizes à medida em que
1

Dentre outros encontros, destaca-se que em maio de 2012 foi realizado o Seminário sobre Formação de
Professores no Conselho Nacional de Educação, oportunidade em que participaram das mesas de debates as
Secretarias do MEC, Capes, Anfope, CNTE, Anped, Consed, Undime, Forumdir, CRUB, Andifes, Conif, Abruc, Abruem,
Anpae, CEDES, Conselho Técnico-Científico da Educação Básica, Forprop, Associação Brasileira de Educação Musical,
Associação Nacional de História, Sociedade Brasileira de Geografia, SBPC, Associação dos Pesquisadores em Ensino
de Ciências, Sociedade Brasileira de Física, Sociedade Brasileira de Educação Matemática e Sociedade Brasileira de
Química. Além disso, em 31 de março de 2014, houve reunião ampliada da Comissão Bicameral de Formação de
Professores com convidados como Secretarias do MEC, FNE, Anfope, Anpae, Anped, Cedes, Forumdir, na qual o
relator da matéria apresentou minuta de texto referente às Diretrizes Curriculares. Ainda, nos dias 15 e 16 de julho
de 2015, foi realizada reunião técnica com a presença do Conif, Abruem, Abruc, Andifes, Consed, CNTE, Anfope,
Uncme e FNCE. Ademais, em 2015, foram realizadas três reuniões técnicas da Comissão Bicameral: em 26/1/2015 e
4/5/2015, com representantes das Secretarias do MEC e Capes, e em 9/3/2015, uma reunião técnica ampliada que
contou com a presença de representantes do Forumdir, CNTE, Anfope, Cedes, FNCE, Contee, Uncme e Anped, além
do MEC e Capes.
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propiciaram elementos analíticos e propositivos substantivos concernentes à necessidade
de consolidação das normas e diretrizes, análises dos cursos de licenciatura – inclusive a
pedagogia – e avaliação de sua efetivação, bem como por sinalizações e proposições sobre
as dinâmicas formativas, princípios, perfil, núcleos de estudos e eixos de formação, dentre
outros. Parte das análises e proposições contidas nos textos e nos documentos
demandados pela Comissão, após discussões pormenorizadas no âmbito da Comissão e
nas sessões ampliadas coordenadas por esta, foram assumidas e ratificadas pela Comissão
e, desse modo, foram incorporadas a esta proposta de DCNs para a formação dos
profissionais do magistério da educação básica.
Nessa direção, com o processo intensificado a partir da recomposição da
Comissão Bicameral em 2012 e, a partir de junho de 2014, pela aprovação do Plano
Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), visando ampliar ainda mais a discussão e a
consolidação dos trabalhos, a Comissão realizou várias reuniões e discussões que
contaram com a participação das Secretarias do Ministério da Educação (Sase, SEB, SESu,
Setec, Secadi), Capes, Inep e, em vários momentos, de instituições de educação superior,
Fórum Ampliado de Conselhos, entidades acadêmicas e sindicais, especialistas e
estudantes, fóruns de educação, inclusive discussão específica no âmbito do Fórum
Nacional de Educação. É importante salientar, ainda, a participação de membros da
Comissão nas conferências municipais, estaduais e nacional, onde a temática da formação
esteve presente no eixo VI nos documentos referencial, base e final da Conae 2014. Além
dessas atividades, destacam-se reuniões com instituições de educação superior, conselhos
estaduais de educação, participação de membros da comissão em eventos2, abordando as
DCNs para a formação de profissionais da educação, e em atendimento a diversas
demandas da comunidade educacional para discussão das novas DCNs propostas. Após
todo esse processo de ampla discussão, foi disponibilizada pela Comissão, para audiência
pública, proposta de DCNs que foi sendo consolidada. A audiência pública foi realizada em
sessão específica do Conselho Pleno para tratar da temática, no dia 6 de abril de 2015, na
cidade do Recife/PE. Nessa ocasião, as manifestações, envolvendo diferentes
interlocutores, destacaram a importância e os avanços presentes na proposta das DCNs e
foram apresentados, ainda, sugestões de alterações visando reforçar concepções e
proposições contidas no referido documento. Após essa etapa da audiência pública, foi
apresentada e discutida nova proposta de DCNs, na qual foram incorporadas contribuições
da audiência pública e também de outros documentos e sugestões recebidas. A Comissão
Bicameral aprovou o texto, por unanimidade, em 4 de maio de 2015, para apresentação,
discussão e deliberação no Conselho Pleno do CNE. Em 5 de maio de 2015, em sessão
ordinária do Conselho Pleno, o trabalho da Comissão foi apresentado pelo Relator e, em
decorrência desse processo, foi proposta e aprovada, por unanimidade, pelos membros do
Conselho Pleno do CNE, a realização de uma reunião extraordinária deste Conselho para
deliberação sobre o Parecer e a minuta de Resolução sobre a matéria. Nessa direção, a
reunião deliberativa foi agendada para o dia 9 de junho de 2015.
É relevante ressaltar que o Parecer, em análise, bem como a minuta de
Resolução, encontram-se em consonância com a legislação pertinente: - Constituição da
República Federativa do Brasil, de 1988; - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional); - Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que
regulamenta o Fundeb; - Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007, que modifica as
competências e a estrutura organizacional da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior – CAPES; - Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que
2

Nos últimos dois anos, além de reuniões de trabalho, seminários, discussões sobre as DCNs de Formação/CNE
foram efetivadas na Universidade de São Paulo/FE/USP, UFRN/FE; UNICAMP/FE; UnB/Decanato de Graduação;
UFG/Fórum de Licenciatura; UnB/ForGrad Centro-Oeste; PUC/GO/Escola Humanidades; UFAM/ForGrad/Norte;
UFRGS/Faculdade de Educação/Conselho Estadual; UFG/Catalão; UFCG; UFPba; Conselho Estadual de Educação de
Goiás/UFG/IFGOIANO; UFPE; XVII Endipe; UFBA/Forumdir; Anfope; Capes/Pasem; UCB; UFPA/IE, dentre outros.
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regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica; - Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a Lei nº
9.394/1996; - Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação, especialmente as metas (15 a 18) e suas estratégias direcionadas aos
profissionais do magistério da Educação Básica; Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de
2009, que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica, disciplina a atuação da Capes no fomento a programas de formação
inicial e continuada, e dá outras providências; Resoluções e Pareceres do CNE sobre a
temática. Importante destacar, ainda, que este Parecer considera as deliberações das
Conferências Nacionais de Educação (Conae) de 2010 e 2014, bem como o longo processo
de estudos, consultas e discussões, experiências e propostas inovadoras, resultados de
pesquisa, indicadores educacionais, avaliações e perspectivas sobre a formação inicial e
continuada para a educação básica, tendo em vista, ainda, os desafios para o Estado
brasileiro no sentido de garantir efetivo padrão de qualidade para a formação dos
profissionais do magistério em um cenário em que a Emenda Constitucional nº 59/2009
amplia a educação básica obrigatória do ensino fundamental para a educação de 4 a 17
anos e prevê a sua universalização até 2016, o que, certamente, vai requerer esforço do
País no sentido de maior organicidade, efetivas ações de cooperação e colaboração entre
os entes federados e entre as instituições de educação superior e as instituições de
educação básica.
Os estudos e debates realizados no CNE, envolvendo professores, gestores,
pesquisadores e estudantes, tanto no contexto da Câmara de Educação Básica, quanto na
Câmara de Educação Superior, não deixam margem a dúvidas quando o tema é a formação
inicial e continuada e seus resultados no cotidiano da escola brasileira.
Merece ser ressaltado, ainda, estudos e pesquisas, nacionais e
internacionais3, que sinalizam importantes e diversas visões sobre a formação de
professores, destacando-se, entre outros, questões atinentes a identidades desses
profissionais; financiamento e gestão; avaliação e regulação; conhecimento, informação e
interdisciplinaridade; dinâmicas formativas e processos de trabalho; saberes docentes,
didática e prática educativa; papel da educação a distância; articulação entre educação
superior e educação básica e regime de colaboração.
Há questões e problematizações relativas ao repertório de conhecimento
dos professores em formação; ao tratamento de conteúdos e dos modos de gerar, difundir
e avaliar conhecimento; às oportunidades para desenvolvimento cultural; às concepções
de prática educacional; à pesquisa; às articulações entre etapas e modalidades da
educação básica que não são consideradas em sua plenitude; à relação entre matrizes
curriculares do processo formador e a base nacional comum e garantia de diversificação
curricular, bem como dos sentidos do trabalho contemporâneo; às disputas sociais e
políticas de que a educação e escola fazem parte; aos sentidos de diversidade e
desigualdade. Por certo, há indicações de possíveis soluções, mas essas não constituem,
ainda, uma política nacional de formação sob intenso e contínuo regime de colaboração
entre os entes federados.
Portanto, é possível listar as palavras geradoras da ação dos conselhos de
educação nos vários territórios do país, das instituições formadoras do magistério, dos
3

Dentre estes destaco: ALVES (2013, 2013a, 2014); AGUIAR, M.A.S. et al. (2006); AGUIAR, M.A.S. (2009); ANDRÉ, M.
et al. (1999); ANDRÉ, M. (2015); Anpae (2014); Anped (2014); Anfope (2014); ARROYO (2015); BRZEZINSKI (2011,
2014); Cedes (2014); CNTE (2013, 2014); COÊLHO (1998); Conif (2014); DOURADO (2011, 2013, 2013a e 2014);
DOURADO, OLIVEIRA e GUIMARÃES (2003); FAZENDA, I.C. (1998); Forumdir (2014); FREITAS (2002, 2007, 2014);
GATTI (2008, 2010); GATTI, B.A, BARRETO, E.S.S e ANDRÉ, M.E.D.A (2011); GOMES (2013); LEITE, Y.U e LIMA, V.M.M.
(2010); LIMA (2013, 2014); MOREIRA e CANDAU (2003); NÓVOA (1992); OLIVEIRA, D.A. (Coord.); AUGUSTO, M.H.G.,
GOMES, H.S.O. e HONÓRIO, L.C. (2013); OLIVEIRA, D.A. (2006); PIMENTA, ALMEIDA (2014); PIMENTA, LIBÂNEO
(2000); SANDER, B. (2013); SCHEIBE (2010); SCHEIBE e AGUIAR (1999); SILVA e LIMONTA (2015); TUTTMAN (2013);
VIEIRA (2014).
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sujeitos em processo de formação e estudantes, sujeitos do ensino e da aprendizagem, de
instituições da sociedade civil interessadas no tema e das demais comunidades e grupos a
quem a educação é centralidade social: formação, escola, ensino-aprendizagem,
autonomia, direito e qualidade à educação, infraestrutura, política, tecnologias, base
comum nacional (LDB). Essa geração de linguagem, debatida sistematicamente, pode
gerar, por sua vez, um campo de sentidos novo e inovador para a política de formação tida,
aqui, como inadiável.
Importante salientar que a formação de profissionais do magistério da
educação básica tem se constituído em campo de disputas de concepções, dinâmicas,
políticas, currículos, entre outros.
antecedentes

1.2. Políticas para a valorização dos profissionais da educação:

A partir da década de 1990, entre outros processos, as políticas públicas
passam a serem orientadas por uma reforma de Estado, que engendra alterações
substantivas nos padrões de intervenção estatal, redirecionando as formas de gestão e,
consequentemente, as políticas públicas, particularmente, as políticas educacionais. Tais
políticas passam por alterações importantes no mundo e no Brasil.
No caso brasileiro, houve mudança na lógica das políticas educacionais e
nos seus diversos espaços de decisão e efetivação. Houve mudanças políticas e ideológicas
no campo da educação básica e superior, requerendo alterações de ordem jurídicoinstitucional nos processos de regulação e avaliação.
Há de situar, nesse contexto, a concepção da educação como direito, em
1988, na Constituição Federal (CF), e os desdobramentos legais previstos na Carta Magna.
A CF de 1988 estabeleceu um conjunto de princípios no Capítulo da Educação, destacandose a gratuidade no ensino público em todos os níveis, a gestão democrática da escola
pública, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na educação universitária, a
autonomia das universidades, entre outros.
Na arena educacional, efetivou-se a aprovação da Lei nº 9.131, de 24 de
novembro de 1995, regulamentando o Conselho Nacional de Educação e instituindo
avaliações periódicas nas instituições e nos cursos superiores, assim como amplo processo
de disputas, que demarcaram a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB (Lei nº 9.394/1996), e, em 2001, do Plano Nacional de Educação (Lei nº
10.172, de 9 de janeiro de 2001), que resultou das disposições legais do artigo 214 da CF
de 1988 e das disposições transitórias da LDB, em seu artigo 87, parágrafo 1º.
A LDB reserva um conjunto de princípios que indica alterações na forma de
organização de gestão da educação, paradoxalmente balizado, de um lado, pelos processos
ditos de descentralização e flexibilização e, de outro lado, por novas formas de controle e
padronização, por meio de processos avaliativos estandardizados. Cury (2001) chama a
atenção para as várias vozes diferentes na legislação, cujos sons não são uníssonos e, ao
mesmo tempo, para eixos balizadores da LDB, tais como flexibilidade e descentralização
de competências, que têm como contraponto a regulamentação dos órgãos normativos,
articulados à instituição de um Sistema Nacional de Avaliação. Importante destacar que tal
processo não se efetivou via instituição do Sistema Nacional de Educação.
O PNE aprovado em 2001 é revelador dos seguintes indicativos de políticas
para a educação: diversificação e diferenciação do sistema por meio de políticas de
expansão da não ampliação dos recursos vinculados ao governo federal para a educação; a
aferição da qualidade de ensino mediante sistema de avaliação; e a inclusão de capítulos
específicos sobre o magistério da educação básica e sobre a educação a distância e novas
tecnologias, incidindo diretamente na formação de professores. Destaca-se também, no
documento, um capítulo sobre financiamento e gestão educacional, ainda que o Plano seja
marcado pela ausência de mecanismos de financiamento para concretizá-lo. A educação
superior, por sua vez, articulada aos processos de avaliação, regulação, vivencia claro
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processo de indução à diversificação e à diferenciação, cuja lógica foi consubstanciada na
LDB e em dispositivos legais posteriores. Merecem destaque, especialmente, os Decretos
nº 2.306, de 19 de agosto de 1997 e nº 3.860, de 9 de julho de 2001 e, atualmente, o
Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, que flexibilizam a estruturação da educação
superior no país e, como decorrência, o princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão como seu parâmetro básico. Tais Decretos incidiram,
substantivamente, na organização acadêmica, com desdobramentos efetivos na formação
de professores. Além desses Decretos, temos, no campo educacional, a efetivação de
Resoluções, Portarias e outros dispositivos regulatórios que engendram mudanças na
cultura institucional e, portanto, nas dinâmicas de gestão e organização desse nível de
ensino.
Ao segmentarem a educação superior pelo estímulo à expansão das
matrículas e à diversificação institucional, na prática, as políticas para o setor, na maioria
dos casos, contribuíram para a redução da educação superior à função de ensino. Como
decorrência desse processo, ocorreram processos e disputas de concepções na ação
institucional relativa à formação de professores, destacando-se o lócus onde deveria
ocorrer suas prioridades, diretrizes, dinâmica curricular, relação entre formação e
valorização profissional, entre outras. É importante situar que a priorização dos
bacharelados, nas diversas áreas, contribuiu para a redução de espaço dos cursos de
licenciatura e, em muitos casos, para o consequente empobrecimento da formação de
professores, agravado, ainda, pelo fato de grande parte das IES formadoras – faculdades e
centros universitários – pautar sua atuação no âmbito do ensino, secundarizando a
pesquisa e a extensão. Por outro lado, é relevante reconhecer, paradoxalmente, outros
movimentos, sobretudo nas universidades, de rediscussão da formação, resultando na
instituição de fóruns de licenciaturas, na estruturação de projetos pedagógicos articulados
para as licenciaturas, na proposição de políticas e gestão, entre outros.
Destaca-se que a política de expansão desenvolveu-se, sobretudo,
articulada aos processos de diferenciação e diversificação, inclusive de instituições
formadoras,
1.3. A formação de profissionais do magistério da educação básica: a
Conae e a busca de organicidade das políticas e programas
Na última década, vários movimentos se efetivaram direcionados a
repensar a formação de profissionais do magistério da educação básica, incluindo
questões e proposições atinentes à formação inicial e também em relação à formação
continuada.
Destacaram-se, nesse processo, a criação da Rede Nacional de Formação
Continuada, em 2004, pelo MEC; a busca de maior organicidade entre os programas e os
gestores de tais políticas; o redimensionamento da Capes ampliando o foco de sua atuação
ao incluir a formação de professores de educação básica; a instituição do Sistema UAB,
dentre outros.
Dentre os programas voltados à formação, destacam-se, o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID4, o Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica – PARFOR, o Programa de consolidação das licenciaturas –
Prodocência, a Rede Nacional de Formação Continuada, o Proletramento, a Formação no
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, entre outros, o apoio a cursos de
segunda licenciatura, além de discussões sobre novas bases para a formação inicial e
continuada, cursos experimentais de formação de professores direcionados à educação do
campo e indígena. Tais perspectivas articulam-se, ainda, com políticas de inclusão e
4

Para maior informação sobre os programas, consultar os seguintes sites: http://www.capes.gov.br/educacaobasica e http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18838&Itemid=842.
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estímulo ao reconhecimento e respeito à diversidade que vão encontrar espaço no âmbito
das Conferências Nacionais de Educação – Conferência Nacional de Educação Básica –
Coneb, realizada em 2008, Conae 2010 e Conae 2014.
No âmbito do CNE, houve movimentação em direção à busca de maior
organicidade para a formação de profissionais do magistério da educação básica, como
apresentado anteriormente a partir da criação e recomposição da Comissão Bicameral
sobre a temática, incluindo a rediscussão das Diretrizes e outros instrumentos normativos
acerca da formação inicial e continuada. Nesse cenário, a Comissão Bicameral do CNE que
trata das normas para a formação de profissionais do magistério da educação básica,
visando ao estabelecimento de Diretrizes Nacionais, tem debatido tal necessidade
inadiável, resultando em estudos realizados, seminários e discussão de documentos com a
participação de entidades representativas da área. Mais recentemente, com a
recomposição da Comissão Bicameral, em 2012, foram retomados e discutidos os estudos
mencionados e novos textos foram objeto de apresentação e discussão pela Comissão, por
meio de abordagens temáticas diversas, tais como: experiência internacional de formação,
imagens midiáticas do magistério, base comum nacional e o processo de formação dos
professores, dos alcances da diversidade social, política e econômica em que se insere a
educação e dos contextos de conhecimento que sugerem um processo de formação. Em
2013 e 2014, a Comissão deu continuidade às suas atividades e efetivou reuniões de
trabalho com as Secretarias do MEC, Capes, Inep e entidades acadêmico-científico e
sindicais da área, IES, situações em que apresentou documento preliminar que foi objeto
de discussão, questionamentos e proposições em forte sintonia com a Conae e com o PNE
aprovado em 2014.
Todo esse esforço da Comissão articula-se aos movimentos no campo
visando maior organicidade das políticas, programas e ações atinentes à formação inicial e
continuada. Merece ser ressaltado que a Comissão entende que as deliberações da Conae
cumprem papel singular nesse processo, no sentido de que o documento final da Conae
2010 e da Conae 2014 avança ao destacar a articulação entre Sistema Nacional de
Educação, as políticas e a valorização dos profissionais da educação e o faz situando quem
são esses profissionais ao afirmar que, no contexto de um sistema nacional de educação e
no campo das políticas educacionais, a formação, o desenvolvimento profissional e a
valorização dos(das) trabalhadores(as) da educação são partes constitutivas da agenda de
discussão. Sob outro ângulo de análise, ancorado na necessidade política de delimitar o
sentido da profissionalização de todos(as) aqueles(as) que atuam na educação, assumem
centralidade os termos “profissionais da educação” e, no seu bojo, os profissionais do
magistério, entendidos, no referido documento, como os(as) docentes que atuam
diretamente no ensino e devem ser licenciados para tal, como condição para ingresso na
carreira profissional.
O documento da Conae 2010 destaca, ainda, e aqui reafirmamos, que a
questão da profissionalização, que integra tanto a formação quanto à valorização
desses(as) profissionais, tem gerado inúmeros debates no cenário educacional brasileiro,
desencadeando políticas, assim como a mobilização de diversos(as) agentes, na tentativa
de construir uma educação democrática para todos(as), com padrões nacionais de
qualidade para as instituições. Nesses debates tem ficado mais explícitos que as duas
facetas dessa política – formação e valorização profissional – são indissociáveis, o que foi
ratificado no documento final da Conae (2014).
O documento da Conae reafirma a base comum nacional como fundamento
para a formação de profissionais para a educação básica, em todas as suas etapas
(educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e modalidades (educação de
jovens e adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível médio,
educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e educação a
distância)
A base comum nacional (LDB), definida no documento da Conae 2010, deve
voltar-se para a garantia de uma concepção de formação pautada tanto pelo
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desenvolvimento de sólida formação teórica e interdisciplinar em educação de crianças,
adolescentes, jovens e adultos(as) e nas áreas específicas de conhecimento científico
quanto pela unidade entre teoria e prática e pela centralidade do trabalho como princípio
educativo na formação profissional, como também pelo entendimento de que a pesquisa
se constitui em princípio cognitivo e formativo e, portanto, eixo nucleador dessa formação.
Deve, ainda, considerar a vivência da gestão democrática, o compromisso social, político e
ético com projeto emancipador e transformador das relações sociais e a vivência do
coletivo e interdisciplinar, de forma problematizadora. Tais concepções articulam as
diretrizes, definições, metas e estratégias do PNE e, desse modo, devem ser basilares para
as diretrizes nacionais para a valorização dos profissionais da educação.
Nessa direção, consubstanciado nas deliberações da Conae, entendemos
que as concepções fundantes para a valorização dos profissionais da educação e, neste
contexto, para a formação dos profissionais do magistério da educação básica, avançam no
sentido de concepção ampla e valorização entendida a partir da articulação entre
formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de trabalho e se
articulam a movimentos e discussões históricas que vêm sendo delineados no campo, por
meio de entidades científico-acadêmicas, sindicais, órgãos gestores, instituições
formadoras, sistemas de ensino, dentre outros.
Por essa compreensão, a formação dos(das) profissionais do magistério da
educação deve ser entendida na perspectiva social e alçada ao nível da política pública,
tratada como direito, superando o estágio das iniciativas individuais para aperfeiçoamento
próprio, por meio da articulação entre formação inicial e continuada, tendo por eixo
estruturante uma base comum nacional e garantia de institucionalização de um projeto
institucional de formação.
Nóvoa (1992) sinaliza importantes considerações sobre a situação da
formação de professores e a necessidade de projeto da profissão docente ao afirmar que:
A formação de professores ocupa um lugar central neste debate, que só se pode
travar a partir de uma determinada visão (ou projecto) da profissão docente. É preciso
reconhecer as deficiências científicas e a pobreza conceptual dos programas actuais de
formação de professores. E situar a nossa reflexão para além das clivagens tradicionais
(componente científica versus componente pedagógica, disciplinas teóricas versus
disciplinas metodológicas, etc.), sugerindo novas maneiras de pensar a problemática da
formação de professores.

Saliente-se, nesse cenário, que a aprovação das DCNs para o curso de
Pedagogia, licenciatura, resultado de amplo debate, trouxe inovações importantes para a
formação de professores, destacando-se, entre outros pontos, a concepção de docência
compreendida “como ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional,
construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos,
princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos
científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de
socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes
visões de mundo”. Merece ser ressaltada, ainda, a perspectiva formativa proposta por
essas Diretrizes Curriculares ao prever que, para o curso de Pedagogia, aplicam-se à
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de
Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas
quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Outro marco importante e com incidência efetiva na área educacional deuse por meio da aprovação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, em 20065.
5

Sobre a temática Direitos Humanos e Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos ver: ALVES (1994);
BRASIL/SDH (2006); CANDAU e SACAVINO (2000); COMPARATO (2001); RODINO, FERNANDEZ, ZENAIDE (2014) e
SOUSA (2014).

148

Nesse Plano, a educação em direitos humanos “é compreendida como um processo
sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando
as seguintes dimensões: a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre
direitos humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local; b)
afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos
humanos em todos os espaços da sociedade; c) formação de uma consciência cidadã capaz
de se fazer presente em níveis cognitivo, social, ético e político; d) desenvolvimento de
processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e
materiais didáticos contextualizados; e) fortalecimento de práticas individuais e sociais
que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos
direitos humanos, bem como da reparação das violações”.
Merece ser ressaltado, ainda, esforço efetivado pelo Conselho Nacional de
Educação no sentido de maior organicidade das diretrizes para a educação básica, ao
aprovar as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, as Diretrizes
para a Educação Infantil, as Diretrizes para o Ensino Fundamental de 9 anos, as Diretrizes
para o Ensino Médio, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de
Nível Médio, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, as Diretrizes Operacionais para o
Atendimento Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial, as
Diretrizes Operacionais para a oferta de Educação de Jovens e Adultos, as Diretrizes
Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de
liberdade nos estabelecimentos penais, as Diretrizes para o atendimento de educação
escolar de crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, as Diretrizes Nacionais
para a Educação em Direitos Humanos e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental. Tais diretrizes contribuem, efetivamente, para o repensar da
educação básica e suas políticas numa perspectiva de educação pautada na diversidade,
direitos humanos e inclusão. Ademais, convergem na compreensão da educação básica
como direito universal, espaço de construção identitária dos sujeitos, respeitando e
valorizando as diferenças, onde liberdade e pluralidade tornam-se exigências do projeto
formativo e educacional.
Assim, o reconhecimento e a valorização das diferenças, nas suas diversas
dimensões – e especialmente no que se refere à diversidade étnico-racial, sexual, de
gênero e identidade de gênero, geracional, cultural e regional, além das diferenças
cognitivas e físicas – não se limitam ao respeito e à tolerância nas relações interpessoais,
mas, como parte do processo formativo, produz implicações no currículo, na prática
pedagógica e na gestão da instituição educativa.
Mais recentemente, a partir de 2008, intensifica-se a ampliação das ações
formadoras com a instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica e a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Lei nº
11.892, de 29 de dezembro de 2008), indicando que a expansão de cursos deveria reservar
20% (vinte por cento) das vagas para cursos de licenciaturas, especialmente em cursos da
área de ciências de modo a enfrentar a falta de professores nessas áreas 6. Nesse sentido, o
Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni e a criação
dos Institutos Federais, a partir de 2008, com prerrogativas de autonomia, sinalizaram

6

A respeito da falta de professores nessas áreas, ver Documento elaborado pelo CNE “Escassez de professores no
Ensino Médio: Propostas estruturais e emergenciais”. Relatório produzido pela Comissão Especial instituída para
estudar medidas para superar o déficit docente no Ensino Médio (CNE/CEB).
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processo de expansão e interiorização da educação superior pública federal e, no seu bojo,
a expansão das licenciaturas a ser consolidada.
Na última década, portanto, deu-se a busca de organicidade das políticas,
tais como, a Lei nº 11.494/2007, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, a Lei nº
11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica, e a Lei nº 12.014/2009, que definiu os profissionais da educação escolar
básica; e, ainda, a realização de conferências de educação, com destaque para a
Conferência Nacional de Educação Básica – Coneb, realizada em 2008, a Conferência
Nacional de Educação – Conae, realizada em 2010 e 2014, além da criação do Fórum
Nacional de Educação7.
Importante avanço, nesse processo, foi o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro
de 2009, que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica, disciplinou a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior – Capes no fomento a programas de formação inicial e continuada, e deu
outras providências. Esse Decreto, em sintonia com o Plano de Desenvolvimento da
Educação –PDE,ao instituir a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério
da Educação Básica, definiu como escopo a finalidade de organizar, em regime de
colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação
inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes públicas da educação
básica.
No propósito dessas políticas, alterações se processaram no âmbito dos
programas federais e de sua gestão, por meio, dentre outros, da Portaria MEC nº 1.328, de
23 de setembro de 2011,queformalizaa “Rede Nacional de Formação Continuada dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, de forma a apoiar as ações de
formação continuada de profissionais do magistério da educação básica e em atendimento
às demandas de formação continuada formuladas nos planos estratégicos de que tratam
os artigos 4º, 5º, e 6º do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009”.
Essa Portaria define importantes elementos, em consonância com o
disposto no Decreto nº 6.755/2009, para o desenho da Política Nacional de Formação dos
Profissionais da Educação, como previsto na Lei nº 13.005/2014 (PNE). Destacamos, entre
outros tópicos, que:
1) a Rede é formada pelas IES, públicas e comunitárias, sem fins lucrativos,
e pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IF que aderirem à Rede;
2) a Rede será coordenada e supervisionada pelo Comitê Gestor da Política
Nacional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica, que terá
como finalidade formular, coordenar e avaliar as ações e programas do Ministério da
Educação – MEC, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
Capes e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;
3) a Rede deverá atuar em articulação com os sistemas de ensino e com os
Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente;
4) a Rede, em consonância com os planos estratégicos dos Fóruns
Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, terá apoio financeiro do MEC para
as despesas decorrentes das iniciativas propostas, bem como concessão e pagamento de
bolsas a participantes dos programas, cursos e ações desta;
5) a IES ou IF que aderir à Rede deverá instituir um Comitê Gestor
Institucional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, conforme

7

Necessário se faz destacar a importância de conferências, anteriormente realizadas, tais como: Conferências
Brasileiras de Educação, Congressos Nacionais de Educação, Conferência de Educação do Campo, Conferência de
Educação Indígena, Conferência de Educação Tecnológica. Essas Conferências contaram com a participação ativa
das sociedades civil e política e ocupam importante papel na agenda das políticas educacionais.
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disposto na Resolução nº 1, de 17 de agosto de 2011, do Comitê Gestor da Política
Nacional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica.
Merece destaque, ainda, como subsídio à formulação da Política Nacional
de Formação, prevista no PNE, a Portaria MEC nº 1.087, de 10 de agosto de 2011,que,ao
instituir oComitê Gestor da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada de
Profissionais da Educação Básica, responsável pela formulação, coordenação e avaliação
das ações e programas do MEC, Capes e FNDE, no âmbito da Política Nacional de Formação
de Profissionais da Educação Básica, sinalizou a busca por maior organicidade da política
nacional, ao estabelecer às Secretarias do MEC e demais órgãos participantes as seguintes
atribuições: “I - propor diretrizes pedagógicas e definir cursos de formação inicial e
continuada de profissionais da educação básica a serem ofertados às redes de educação
básica; II - aprovar os planos estratégicos elaborados pelos Fóruns Estaduais Permanentes
de Apoio à Formação Docente, de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º do Decreto 6.755, de 29 de
janeiro de 2009; III - analisar a demanda e organizar a oferta dos cursos nos estados onde
o Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente não elaborar o plano
estratégico; IV - definir, com base em custo/aluno por curso, montante de recursos
orçamentários a ser alocado para implementação das ações de formação inicial e
continuada de profissionais da educação básica; V - disponibilizar sistema de informação a
ser utilizado pelas redes de ensino e Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação
Docente para o planejamento e monitoramento das ações de formação inicial e continuada
dos profissionais da educação básica; VI - indicar os representantes do MEC nos Fóruns
Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, de que trata art. 4º, § 1º, II, do
Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009; VII - monitorar e avaliar os programas de
formação inicial e continuada financiados pelo MEC, Capes e FNDE.”
Outra importante iniciativa de articulação entre educação básica e
educação superior pode ser encontrada no Plano Nacional de Pós-Graduação (2011-2020)
aprovado pela Capes. Esse “documento é constituído de duas partes: o Plano propriamente
dito, composto pelos capítulos que tratam da situação atual, das previsões e das diretrizes
para o futuro da pós-graduação e os Documentos Setoriais, que incluem os textos
elaborados por especialistas convidados”.
O Plano está organizado em cinco eixos: 1 – a expansão do Sistema
Nacional de Pós-Graduação (SNPG), a primazia da qualidade, a quebra da endogenia e a
atenção à redução das assimetrias; 2 – a criação de uma nova agenda nacional de pesquisa
e sua associação com a pós-graduação; 3 – o aperfeiçoamento da avaliação e sua expansão
para outros segmentos do sistema de C,T&I; 4 – a multi e a interdisciplinaridade entre as
principais características da pós-graduação e importantes temas da pesquisa; e 5 – o apoio
à educação básica e a outros níveis e modalidades de ensino, especialmente o ensino
médio, onde se busca estabelecer maior articulação da pós-graduação com a educação
básica.
1.4. O PNE como política de Estado e os desafios para a formação
inicial e continuada
A aprovação do Plano Nacional de Educação pelo Congresso Nacional e a
sanção Presidencial, sem vetos, que resultaram na Lei nº 13.005/2014, inauguraram uma
nova fase para as políticas educacionais brasileiras. Esse Plano, se entendido como Plano
de Estado e epicentro das políticas educacionais, por meio da efetiva articulação entre os
entes federados, apresenta no artigo 2º as seguintes diretrizes:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
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V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
Além das diretrizes que são sinalizadoras de busca de maior organicidade
para a educação nacional no decênio 2014/2024, a referida Lei apresenta 20 metas e
várias estratégias que englobam a educação básica e a educação superior, em suas etapas e
modalidades, a discussão sobre qualidade, avaliação, gestão, financiamento educacional e
valorização dos profissionais da educação.
Merece especial destaque a definição no PNE sobre a institucionalização do
Sistema Nacional de Educação, em dois anos. Tal processo, ressultante de relações de
cooperação e colaboração entre os entes federados, envidará, como proposto no Plano, a
criação de instâncias de pactuação e cooperação. O referido Sistema ensejará criação de
subsistemas que lhe dêem materialidade, incluindo, nestes, o subsistema de valorização
dos profissionais da educação, incluindo políticas direcionadas à busca de maior
organicidade entre formação inicial, continuada, carreira, salários e condições de trabalho
(DOURADO, 2013a).
Essas metas e estratégias articuladas às Diretrizes do PNE, ao
estabelecerem os nexos constituintes e constitutivos para as políticas educacionais, devem
ser consideradas na educação em geral e, em particular, na educação superior e, portanto,
base para a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, objetivando a
melhoria desse nível de ensino e sua expansão como previsto no PNE 2014.
Merecem ser ressaltadas, ainda, as seguintes metas e suas estratégias que
incidem diretamente na valorização, formação inicial e continuada dos profissionais da
educação e, em seu bojo, dos profissionais do magistério:
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política
nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do
caput do artigo 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os
professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento)
dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a
todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de
atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de
ensino.
Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas
de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.
Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de
carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os
sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos (as) profissionais da educação básica
pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei
federal, nos termos do inciso VIII do artigo 206 da Constituição Federal.
Todas essas metas e estratégias incidirão nas bases para a efetivação de
uma política nacional de formação dos profissionais da educação e para as diretrizes
curriculares nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do
magistério. Essa política, como definido na Meta 15, tem por centralidade a busca de maior
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organicidade à formação dos profissionais da educação, incluindo o magistério. Assim, a
Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, a ser definida até 24
de junho de 2015, tem por finalidade organizar e efetivar, em regime de colaboração entre
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em estreita articulação com os
sistemas, redes e instituições de educação básica e superior, a formação dos profissionais
da educação básica. Essa política nacional, a ser coordenada pelo MEC, se constituiu como
componente essencial à profissionalização docente.
Nesse contexto, é fundamental consolidar o papel dos Fóruns Estaduais e
Distrital Permanentes de Apoio à Formação dos Profissionais da Educação Básica na
formulação e pactuação de planos estratégicos que contemplem diagnóstico da formação
inicial e continuada, ações e programas a serem desenvolvidos, gestão e financiamento
(atribuições e responsabilidades).
Essa política nacional, em articulação com a Meta 12 do PNE, que prevê a
ampliação efetiva de vagas na educação superior, definindo que 40% destas vagas deverão
ser oferecidas pelo setor público, deverá contar com Comitê gestor da política nacional
com a finalidade de estabelecer planos estratégicos, prevendo ações e programas a serem
apoiados técnica e financeiramente pelo MEC, bem como contrapartidas e compromissos a
serem assumidos pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Nessa direção, em
consonância com a política nacional, compete ao poder público priorizar, na expansão
projetada pelo PNE (40% das vagas no setor público), a formação dos profissionais da
educação por meio de suas instituições de educação superior.
1.5. Indicadores da formação de professores: desafios e perspectivas
Como vimos, na última década, vários esforços foram efetivados visando
garantir maior organicidade entre as políticas, os programas e as ações direcionados à
formação de professores. Para avançar, nesse contexto, e tendo em vista a aprovação do
PNE, faz-se necessário consolidar políticas e normas nacionais fundamentais para garantir
a formação inicial em cursos de licenciatura dos profissionais do magistério da educação
básica, bem como a formação continuada. Ao mesmo tempo, em face do cenário atual
revelado pelos indicadores, torna-se imprescindível uma ação orgânica que se efetive por
meio de política nacional e de Diretrizes Curriculares Nacionais direcionadas a romper
com as assimetrias nacionais, regionais, estaduais, municipais e institucionais, bem como
garantir profissionais com formação adequada nas diferentes etapas e modalidades e
propiciar maior organicidade à formação.
Os indicadores a seguir evidenciam o complexo desafio para a formação de
professores na medida em que o número de docentes atuando na educação básica sem a
correspondente formação em nível superior, de acordo com a Tabela I, é significativo
(25,2% do total de 2.141.676 de docentes). Merece ser ressaltado que, desse contingente
de profissionais sem formação superior, 0,1% não completou o Ensino Fundamental, 0,2%
possui apenas o Ensino Fundamental completo, e 24,9% possuem o Ensino Médio, dos
quais 13,9% concluíram o Ensino Médio Normal/Magistério e 4,9%, o Ensino Médio sem
Magistério, enquanto 6,1% estão cursando o Ensino Superior. A problematização de tais
indicadores, bem como análise mais acurada destes, propicia elementos analíticos
importantes para as políticas.
Tabela I
Número de Docentes Atuando na Educação Básica e
Proporção por Grau de Formação – Brasil – 2007-2013
Ano

Numero de
documentos

Ensino Fundamental
Incompleto
Completo

Proporção de docentes por grau de formação
Ensino Médico
Total
Normal/
Sem Normal/
Superior em
Magistério
Magistério
Andamento
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Educação
Superior

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte:
Nota:
(AEE).

1.878,284
0,2
0,6
30,8
25,3
5,5
68,4
1.983,130
0,2
0,5
32,3
25,7
6,5
67,0
1.972,333
0,2
0,5
31,6
24,5
7,1
67,7
1.999,518
0,2
0,4
30,5
22,5
8,0
68,8
2.039,261
0,2
0,4
28,7
19,0
6,4
3,3
70,7
2.095,013
0,1
0,3
26,5
16,0
55,5
5,0
73,1
2.141,676
0,1
0,2
24,9
13,9
4,9
6,1
74,8
MEC/Inep/Deed.
1) O docente foi computado apenas uma vez, mesmo atuando em mais de uma etapa/modalidade.
2) Não inclui auxiliares da educação infantil.
3) Não inclui os professores de turmas de atividades complementares e de Atendimento educacional especializado

Os esforços feitos pelo Estado brasileiro, nas últimas décadas, direcionados
à melhoria das condições objetivas em que se efetivam as políticas de formação inicial e
continuada de professores, devem ser intensificados, sem prescindir da coordenação
nacional dessas políticas pela União, por meio de relações de cooperação e colaboração
entre a União, Estados, DF e Municípios, na busca por maior organicidade nas políticas, nos
programas e nas ações voltados para a formação dos profissionais do magistério da
educação básica.
Tais esforços devem se efetivar a partir de amplo levantamento e
planejamento nacional e contar com o papel do Comitê de Gestão da Política Nacional de
Formação Inicial e Continuada, bem como com o papel dos Fóruns Estaduais Permanentes
de Apoio à Formação Docente.
Nesse processo, é fundamental assegurar maior organicidade às políticas e
aos programas voltados à melhoria dos indicadores relativos à formação dos profissionais
do magistério, nas diferentes etapas e modalidades da educação básica. Os indicadores,
nos gráficos I a IV, demonstram que tal esforço deve ser orientado visando superar as
assimetrias verificadas, com empenho adicional no tocante à formação dos profissionais
do magistério da educação infantil e do ensino fundamental que contam, respectivamente,
com 60% e 72,4% dos profissionais com formação inicial em nível superior.

Gráfico I - Educação Infantil
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Gráfico II - Ensino Fundamental

Gráfico IV - Ensino Médio Percentuais

Os referidos indicadores, se contextualizados, por ente federado ou rede de
ensino, demonstrarão outros elementos analíticos ainda mais importantes. Nesta
perspectiva, um estudo pormenorizado do docente com formação e sua área de atuação
propiciará elementos ainda mais consistentes para compreensão do complexo cenário da
formação inicial e o exercício do profissional e, desse modo, para o estabelecimento de
políticas visando a melhoria desse cenário.
A esse respeito, a título de exemplo, vale mencionar estudos desenvolvidos
pelo Inep sobre o Perfil da Docência no Ensino Médio regular (Inep, 2015) com o objetivo
de: avaliar o número de docentes que atuam no ensino médio regular; analisar
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características como a estrutura etária, o número de escolas e turnos em que atuam e
quais disciplinas ministram; verificar a formação inicial desses professores; estimar o
número de professores para suprir a demanda das disciplinas do estudo e identificar a
capacidade do sistema educacional de formar alunos nos cursos de licenciatura. Esses
estudos permitem deslindar importantes achados sobre a formação de professores e as
perspectivas para o campo.
Trabalhando com uma grade horária hipotética, o referido estudo,
abarcando o número de matrículas, o número de turmas em relação às áreas de
conhecimento, componentes curriculares, jornada do trabalho docente (em horas),
jornada do trabalho docente em sala de aula (em horas), duração de hora aula (em horas),
número de vezes por semana, carga horária semanal da disciplina (em horas), número de
turmas, estima a demanda de docente por componente curricular. Tal estudo constitui-se
em importante base de dados para o estabelecimento de políticas nacionais que,
certamente, deverão ser pactuadas a partir da coordenação nacional da política, a cargo da
União, com os demais entes federados (Estados, DF e Municípios), bem como do
envolvimento do Comitê de Gestão da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada,
além da participação dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente e
das Instituições de Educação Superior e Educação Básica.

A partir dessa grade hipotética, o estudo feito pelo Inep (2015) analisa a
distribuição dos docentes por disciplina permitindo desvendar, de maneira
pormenorizada, como se encontra a situação desses profissionais em relação a sua efetiva
atuação. O quadro a seguir traz alguns indicadores interessantes com relação aos docentes
que lecionam Física no ensino médio regular: do total de docentes (50.543), 27,1%
lecionam apenas Física (grupo 1) e 72,9% lecionam Física e outras disciplinas (grupo 2).
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A seguir, o estudo permite identificar a distribuição percentual dos
docentes do grupo 2 que lecionam outras disciplinas além da Física, já que os docentes do
grupo 1 lecionam apenas Física. Abaixo, os indicadores apontam que, no grupo 2 (2.1 e
2.2), a maioria dos docentes lecionam Física e Matemática.

Outros indicadores importantes revelam características relevantes dos
docentes que lecionam Física no ensino médio regular, envolvendo faixa etária,
escolaridade e formação específica. São indicadores fundamentais para as políticas de
formação inicial, pois permitem projetar a demanda efetiva para a formação desses
profissionais, a estimativa de pessoal docente prestes a se aposentar, o esforço a ser
efetivado para garantir formação específica.
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O referido estudo avança ao deslindar, no gráfico a seguir, a distribuição
percentual dos cursos de formação superior dos docentes que lecionam Física por situação
de curso e ocorrência de complementação pedagógica. Tais indicadores permitem projetar
as políticas e programas nacionais e, ao mesmo tempo, sinalizam para a importância de
dinâmicas formativas que incluam a formação inicial em: I - cursos de graduação de
licenciatura; II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados; e III cursos de segunda licenciatura visando garantir formação adequada à área de exercício do
profissional.

Os quadros a seguir consubstanciam as análises anteriores reforçando as
três proposições das DCNs para a formação inicial, bem como explicita o percurso atual
desses docentes no tocante à situação referente à formação específica.
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O gráfico a seguir traz sinalizações acerca da faixa etária dos docentes
permitindo o estabelecimento de políticas direcionadas à reposição de quadro, dinâmicas
formativas, necessidade de formação continuada, entre outras.
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Por último, e não menos importante, o quadro a seguir mostra a relação
entre ingressos, matrículas e concluintes do curso de Física permitindo identificar, entre
outros, a baixa relação entre ingressante e concluinte, o que, no caso do curso de Física,
aponta importante achado ao revelar que um dos maiores desafios da formação de
docentes em Física está nos processos formativos e na superação de outras variáveis que
contribuem para o pequeno número de concluintes/ano.

Os resultados dessa pesquisa sinalizam para as seguintes conclusões,
expostas no quadro abaixo, e descortinam importantes elementos para a política de
formação, enfatizando que a estimativa de concluintes de 2013 em relação aos
ingressantes de 2010 é baixa (20,5%); que do universo de 50.543 docentes apenas 26,8%
possuem formação específica; que o professor típico de Física leciona Física e outra(s)
disciplina(s), sendo a Matemática mais comum e, ao mesmo tempo, remete o cálculo da
demanda à definição da carga horária e à organização do sistema.
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As conclusões dessa pesquisa, articuladas a outros estudos e reflexões no
campo da formação de professores, a nosso ver, legitimam que o grande esforço a ser feito
pelo Estado brasileiro só se materializa a partir de relações de cooperação e colaboração
entre os entes federados, esforço articulado de planejamento, maior articulação entre
instituições de educação superior e educação básica, entre outros, e, nessa perspectiva, a
institucionalização de projeto de licenciatura, em consonância com o PDI e o PPI da IES, se
faz necessário. De igual modo, faz-se necessário repensar a formação de profissionais do
magistério para a educação básica garantindo, nesse contexto, a compreensão sobre os
processos de organização e gestão. O relatório nacional da Pesquisa Internacional sobre
Ensino e Aprendizagem (TALIS) e o Brasil (Inep, 2014) apresenta dados interessantes
sobre os profissionais do magistério da educação básica. Desta pesquisa destacamos a
constatação de que: 1) Professor típico no Brasil: 71% são mulheres; têm 39 anos de
idade; em média 94% concluíram algum curso de educação superior; têm 14 anos de
experiência como professor; 77% têm um contrato permanente; 40% estão empregados
em tempo integral; 2) Diretor típico no Brasil: 75% são mulheres; têm 45 anos de idade;
em média 88% concluíram algum curso de gestão escolar; têm 7 anos de experiência como
diretor; têm 14 anos de experiência como professor; 53% trabalham em tempo integral
sem obrigações docentes.
Esses indicadores são importantes e, se articulados a resultado de pesquisa
(Aires, 2015) que identifica nos sistemas de ensino públicos (nos estados, DF e capitais) a
condição docente, majoritariamente, como base para o exercício da gestão, revelam
importantes mudanças no campo, nas duas últimas décadas, que impactam a formação e
atuação dos profissionais do magistério da educação básica requerendo, entre outros, que
a formação inicial e continuada desses profissionais contemplem a formação para a gestão
educacional e escolar.
Nesse cenário, a formação de profissionais do magistério da educação
básica deve ter por eixo a educação contextualizada a se efetivar, de modo sistemático e
sustentável, nas instituições educativas, por meio de processos pedagógicos entre os
profissionais e os estudantes articulados nas áreas de conhecimento específico e/ou
interdisciplinar, nas políticas, gestão, fundamentos e teorias sociais e pedagógicas para a
formação ampla e cidadã e o aprendizado nos diferentes níveis, etapas e modalidades da
educação básica baseados em princípios formativos definidos.
II - DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO: PROPOSIÇÃO
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É importante salientar que a formação de profissionais do magistério da
educação básica tem se constituído em campo de disputas de concepções, dinâmicas,
políticas, currículos, entre outros. De maneira geral, a despeito das diferentes visões, os
estudos e pesquisas, já mencionados, apontam para a necessidade de se repensar a
formação desses profissionais. Nessa direção, considerando a legislação em vigor, com
especial realce para o Plano Nacional de Educação, suas metas e estratégias, após amplo
estudo e discussões com diferentes atores, e considerando a definição da Comissão
Bicameral no sentido de encaminhar diretrizes conjuntas para a formação inicial e
continuada dos profissionais do magistério da educação básica, bem como as políticas
voltadas para maior organicidade desta formação e as deliberações da Conae (2010 e
2014), sinalizamos os seguintes considerandos como aportes e concepções fundamentais
para a melhoria da formação inicial e continuda e suas dinâmicas formativas:
1) a consolidação das normas nacionais para a formação de profissionais
do magistério para a educação básica é indispensável para o projeto nacional da educação
brasileira, em seus níveis e suas modalidades da educação básica, tendo em vista a
abrangência e a complexidade da educação de modo geral e, em especial, a educação
escolar inscrita na sociedade;
2) a concepção sobre conhecimento, educação e ensino é basilar para
garantir o projeto da educação nacional, superar a fragmentação das políticas públicas e a
desarticulação institucional por meio da instituição do Sistema Nacional de Educação,
instituído no bojo de relações de cooperação e colaboração entre entes federados e
sistemas educacionais;
3) a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; a
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; o respeito à liberdade e o
apreço à tolerância; a valorização do profissional da educação; a gestão democrática do
ensino público; a garantia de um padrão de qualidade; a valorização da experiência
extraescolar; a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; o
respeito e a valorização da diversidade étnico-racial, entre outros, constituem princípios
vitais para a melhoria e democratização da gestão e do ensino;
4) as instituições educativas nas diferentes etapas (educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio) e modalidades da educação básica cumprem, sob a
legislação vigente, um papel estratégico na formação requerida pelos níveis de ensino cujo
eixo de atuação são os projetos pedagógicos;
5) a necessidade de articular as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial e Continuada, em Nível Superior, e as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Básica;
6) os princípios que norteiam a base comum nacional para a formação
inicial e continuada, tais como: a) sólida formação teórica e interdisciplinar; b) unidade
teoria-prática; c) trabalho coletivo e interdisciplinar; d) compromisso social e valorização
do profissional da educação; e) gestão democrática; f) avaliação e regulação dos cursos de
formação;
7) a articulação entre graduação e pós-graduação e entre pesquisa e
extensão como princípio pedagógico essencial ao exercício e aprimoramento do
profissional do magistério e da prática educativa;
8) a docência como ação educativa e como processo pedagógico intencional
e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos,
conceitos, princípios e objetivos da formação que se desenvolvem na socialização e
construção de conhecimentos, no diálogo constante entre diferentes visões de mundo;
9) o currículo como o conjunto de valores propício à produção e à
socialização de significados no espaço social e que contribui para a construção da
identidade sociocultural do educando, dos direitos e deveres do cidadão, do respeito ao
bem comum e à democracia, às práticas educativas formais e não formais e à orientação
para o trabalho;
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10) a realidade concreta dos sujeitos que dão vida ao currículo e às
instituições de educação básica, sua organização e gestão, os projetos e cursos de
formação, devem ser contextualizados no espaço e no tempo e atentos às características
das crianças, adolescentes, jovens e adultos que justificam e instituem a vida da/e na
escola, bem como, possibilitar a compreensão e reflexão sobre as relações entre a vida, o
conhecimento, a cultura, o profissional do magistério, o estudante e a instituição;
11) a educação em e para os direitos humanos é um direito fundamental
constituindo uma parte do direito à educação e, também, uma mediação para efetivar o
conjunto dos direitos humanos reconhecidos pelo Estado brasileiro em seu ordenamento
jurídico e pelos países que lutam pelo fortalecimento da democracia; além disso, a
educação em direitos humanos é uma necessidade estratégica na formação dos
profissionais do magistério e na ação educativa em consonância com as Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;
12) a importância do profissional do magistério e de sua valorização
profissional, assegurada pela garantia de formação inicial e continuada, plano de carreira,
salário e condições dignas de trabalho;
13) o trabalho coletivo como dinâmica político-pedagógica que requer
planejamento sistemático e integrado.
Na busca de maior organicidade das políticas, por meio de avanços legais
ocorridos, anteriormente mencionados, e ainda, dos desafios decorrentes da aprovação da
EC 59/2009 que, dentre outras determinações, ampliou a educação obrigatória do ensino
fundamental para educação de 4 a 17 anos; da realização de conferências nacionais de
educação, com destaque para a Coneb (2008) e a Conae (2010 e 2014), como políticas e
movimentos que avançaram no entendimento da valorização dos profissionais da
educação como resultante da efetiva articulação entre formação inicial e continuada,
carreira, salários e condições de trabalho; e, mais recentemente, da aprovação do Plano
Nacional de Educação (2014), entendemos que tais processos implicam o repensar e o
avançar nos marcos referenciais atuais para a formação inicial e continuada, como
definido pela Comissão Bicameral do CNE, por meio de ações mais orgânicas entre as
políticas e gestão para a educação básica e a educação superior, incluindo a pós-graduação
e, nesse contexto, para as políticas direcionadas à valorização dos profissionais da
educação.
Por essa razão e articulados a esse movimento de busca de maior
organicidade na formação de professores, referendamos, em sintonia com o Documento
Final da Conae (2014), princípios da Política Nacional de Formação de Profissionais do
Magistério da Educação Básica, definidos no artigo 2º do Decreto nº 6.755/2009, e
afirmamos como princípios da formação inicial e continuada de profissionais do
magistério da educação básica:
I - a formação docente para todas as etapas da educação básica como
compromisso público de Estado, buscando assegurar o direito das crianças, jovens e
adultos à educação de qualidade, construída em bases científicas e técnicas sólidas em
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica;
II - a formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes)
como compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a consolidação
de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos
indivíduos e grupos sociais atentas ao reconhecimento e à valorização da diversidade e,
portanto, contrária a toda forma de discriminação.
III - a colaboração constante entre os entes federados na consecução dos
objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação
Básica, articulada entre o Ministério da Educação (MEC), as instituições formadoras e os
sistemas e redes de ensino;
IV - a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes
ofertados pelas instituições formadoras nas modalidades presencial e à distância;
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V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente,
fundada no domínio de conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
VI - o reconhecimento das instituições de educação básica como espaços
necessários à formação inicial dos profissionais do magistério;
VII - a importância do projeto formativo nas instituições de educação que
reflita a especificidade da formação docente, assegurando organicidade ao trabalho das
diferentes unidades que concorrem para essa formação e garantindo sólida base teórica e
interdisciplinar;
VIII - a equidade no acesso à formação inicial e continuada, contribuindo
para a redução das desigualdades sociais, regionais e locais;
IX - a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como
entre os diferentes níveis e modalidades de educação básica;
X - a formação continuada entendida como componente essencial da
profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da instituição educativa e
considerar os diferentes saberes e a experiência docente, bem como o projeto pedagógico
da instituição de educação básica; e
XI - a compreensão dos profissionais do magistério como agentes
formativos de cultura e, como tal, da necessidade de seu acesso permanente a
informações, vivência e atualização culturais.
2.1. Base Comum Nacional e organicidade da formação
Em consonância com o movimento histórico no campo da formação, com
especial destaque para a defesa da base comum nacional para a formação de profissionais
do magistério, pelas entidades do campo8 desde a década 80, e também com as
deliberações da Conae (2010, 2014), políticas em curso e considerando estudos e
pesquisas que sinalizam para maior organicidade nos projetos formativos, bem como a
necessidade de maior articulação entre as instituições de educação superior e de educação
básica, ratificamos que a formação inicial e continuada deve contemplar:
I - sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais;
II - a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação
básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente;
III - o contexto educacional da região onde será desenvolvido;
IV - atividades de socialização e avaliação dos impactos;
V - aspectos relacionados à ampliação e ao aperfeiçoamento do uso da
língua portuguesa e à capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos
fundamentais da formação dos professores e à aprendizagem de Libras;
VI - questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas a diversidade
étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como
princípios de equidade.
De igual modo, enfatiza-se, neste Parecer, a organicidade no processo
formativo e sua institucionalização ao entender que o projeto de formação deve ser
elaborado e desenvolvido por meio da articulação entre a instituição de educação superior
e o sistema de ensino e instituições de educação básica, envolvendo a consolidação de
Fóruns Estaduais e Distrital Permanentes de Apoio à Formação Docente, em regime de
cooperação e colaboração.
Tais questões devem assegurar, ainda, que os cursos de formação inicial e
continuada de profissionais do magistério da educação básica para a educação escolar
especial, indígena, do campo e quilombola reconheçam, entre outros aspectos: normas e
ordenamento jurídico próprios, com ensino intercultural e bilíngue, visando à valorização
8

A esse respeito, ver BRZEZINSKI (2011).
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plena das culturas dos povos indígenas e à afirmação e manutenção de sua diversidade
étnica; a educação inclusiva e a diversidade étnico-culturais de cada comunidade.
Tais questões implicam novos horizontes à dinâmica formativa dos
profissionais do magistério da educação básica, pois a garantia do direito à educação a
grupos e sujeitos historicamente marginalizados exige transformação na forma como as
instituições de educação básica e superior estruturam seus espaços e tempos, suas regras
e normas, incorporam novos materiais e recursos pedagógicos.
Para atender a essa concepção articulada de formação inicial e continuada
é fundamental que as instituições formadoras institucionalizem a licenciatura com
identidade própria. Assim, a instituição de educação superior que ministra atividades,
programas e cursos de formação inicial e continuada ao magistério, respeitada sua
organização acadêmica, deverá contemplar, em sua dinâmica e estrutura, a articulação
entre ensino, pesquisa e extensão para garantir efetivo padrão de qualidade acadêmica na
formação oferecida, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC).
Considerando a importância da formação continuada oferecida pelos
centros de formação de estados e municípios, bem como pelas instituições educativas de
educação básica, e visando sua consolidação, tais instâncias de formação dos profissionais
do magistério deverão contemplar, em sua dinâmica e estrutura, a articulação entre ensino
e pesquisa, para garantir efetivo padrão de qualidade acadêmica na formação oferecida,
em consonância com o plano institucional, o projeto político-pedagógico e o projeto
pedagógico de formação continuada.
Outra definição fundamental para a melhoria da formação de profissionais
do magistério consiste na garantia de base comum nacional, sem prejuízo de base
diversificada, pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e
permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que
conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e prática e à exigência de que
se leve em conta a realidade dos ambientes das instituições educativas da educação básica
e da profissão para que se possa conduzir o(a) egresso(a):
I - à integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e
relevância aos conhecimentos e vivência da realidade social e cultural, consoantes às
exigências da educação básica e da educação superior para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho;
II - à construção do conhecimento, valorizando a pesquisa e a extensão
como princípios pedagógicos essenciais ao exercício e aprimoramento do profissional do
magistério e ao aperfeiçoamento da prática educativa;
III - ao acesso às fontes nacionais e internacionais de pesquisa, ao material
de apoio pedagógico de qualidade, ao tempo de estudo e produção acadêmica-profissional,
viabilizando os programas de fomento à pesquisa sobre a educação básica;
IV - às dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício profissional
e o desenvolvimento do profissional do magistério por meio de visão ampla do processo
formativo, seus diferentes ritmos, tempos e espaços, em face das dimensões psicossociais,
histórico-culturais, afetivas, relacionais e interativas que permeiam a ação pedagógica,
possibilitando as condições para o exercício do pensamento crítico, a resolução de
problemas, o trabalho coletivo e interdisciplinar, a criatividade, a inovação, a liderança e a
autonomia;
V - à elaboração de processos de formação do docente em consonância com
as mudanças educacionais e sociais, acompanhando as transformações gnosiológicas e
epistemológicas do conhecimento;
VI - ao uso competente das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) para o aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação cultural
dos(das) profissionais do magistério e estudantes;
VII - à promoção de espaços para a reflexão crítica sobre as diferentes
linguagens e seus processos de construção, disseminação e uso, incorporando-os ao
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processo pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento da criticidade e da
criatividade;
VIII - à consolidação da educação inclusiva através do respeito às
diferenças, reconhecendo e valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual,
religiosa, de faixa geracional, entre outras;
IX - à aprendizagem e ao desenvolvimento de todos(as) os(as) estudantes
durante o percurso educacional por meio de currículo e atualização da prática docente que
favoreçam a formação e estimulem o aprimoramento pedagógico das instituições.
Assim, é importante que o projeto de formação se efetive em consonância
com a base comum nacional e ao mesmo tempo garanta componentes curriculares, de
natureza diversa, de modo a “instituir tempos e espaços curriculares diversificados como
oficinas, seminários, grupos de trabalho supervisionado, grupos de estudo, tutorias e eventos,
atividades de extensão, entre outros capazes de promover e, ao mesmo tempo, exigir dos
futuros professores atuações diferenciadas, percursos de aprendizagens variado, diferentes
modos de organização do trabalho, possibilitando o exercício de diferentes competências a
serem desenvolvidas” (Parecer CNE/CP nº 9/2001, p. 52)
Nessa direção, a oferta, o desenvolvimento e a avaliação de atividades,
cursos e programas de formação inicial e continuada, bem como os conhecimentos
específicos, interdisciplinares, os fundamentos da educação, os conhecimentos
pedagógicos, bem como didáticas e práticas de ensino e as vivências pedagógicas de
profissionais do magistério nas modalidades presencial e a distância, devem observar o
estabelecido na legislação e nas regulamentações em vigor para os respectivos níveis,
etapas e modalidades da educação nacional, assegurando a mesma carga horária e
instituindo efetivo processo de organização, de gestão e de relação estudante/professor,
bem como sistemática de acompanhamento e avaliação do curso, dos docentes e dos
estudantes.
2.2 Egresso da formação inicial e continuada
O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um
repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos
teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso formativo vivenciado
cuja consolidação virá do seu exercício profissional, fundamentado em princípios de
interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância social,
ética e sensibilidade afetiva e estética, de modo a lhe permitir:
I - o conhecimento da instituição educativa como organização complexa na
função de promover a educação para e na cidadania;
II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de
interesse da área educacional e específica;
III - atuação profissional no ensino, na gestão de processos educativos e na
organização e gestão de instituições de educação básica.
Nessa direção, o PPC, em articulação com o PPI e o PDI, deve abranger
diferentes características e dimensões da iniciação à docência, entre as quais:
I - estudo do contexto educacional, envolvendo ações nos diferentes
espaços escolares, como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, espaços recreativos e
desportivos, ateliês, secretarias;
II - desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo,
interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica clara para o ensino e o processo de
ensino-aprendizagem;
III - planejamento e execução de atividades nos espaços formativos
(instituições de educação básica e de educação superior, agregando outros ambientes
culturais, científicos e tecnológicos, físicos e virtuais que ampliem as oportunidades de
construção de conhecimento), desenvolvidas em níveis crescentes de complexidade em
direção à autonomia do estudante em formação;
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IV - participação nas atividades de planejamento e no projeto pedagógico
da escola, bem como nas reuniões pedagógicas e órgãos colegiados;
V - análise do processo pedagógico e de ensino-aprendizagem dos
conteúdos específicos e pedagógicos, além das diretrizes e currículos educacionais da
educação básica;
VI - leitura e discussão de referenciais teóricos contemporâneos
educacionais e de formação para a compreensão e a apresentação de propostas e
dinâmicas didático-pedagógicas;
VII - cotejamento e análise de conteúdos que balizam e fundamentam as
diretrizes curriculares para a educação básica, bem como de conhecimentos específicos e
pedagógicos, concepções e dinâmicas didático-pedagógicas, articuladas à prática e à
experiência dos professores das escolas de educação básica, seus saberes sobre a escola e
sobre a mediação didática dos conteúdos;
VIII - desenvolvimento, execução, acompanhamento e avaliação de projetos
educacionais e escolares, incluindo o uso de tecnologias educacionais, diferentes recursos
e estratégias didático-pedagógicas;
IX - sistematização e registro das atividades em portfólio ou recurso
pedagógico equivalente de acompanhamento.
A concepção de formação assinalada, bem como a sua efetiva
institucionalização pelas instituições formadoras, busca garantir que o(a) egresso(a) dos
cursos de formação inicial em nível superior deverá, portanto, estar apto a:
I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma
sociedade justa, equânime, igualitária;
II - compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação
básica a partir de concepção ampla e contextualizada de ensino e processos de
aprendizagem e desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não tiveram oportunidade
de escolarização na idade própria;
III - trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de
sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e modalidades de
educação básica;
IV - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens
teórico-metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes
fases do desenvolvimento humano;
V - relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos
processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e
comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem;
VI - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição
educativa, a família e a comunidade;
VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com
postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de
contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais,
religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras;
VIII - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de
natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes
sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, entre outras;
IX - atuar na gestão e organização das instituições de educação básica,
planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas
educacionais;
X - participar na gestão das instituições de educação básica, contribuindo
para a elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto
pedagógico;
XI - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os
estudantes e sua realidade sociocultural; sobre processos de ensinar e de aprender, em
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diferentes meios ambiental-ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre organização
do trabalho educativo e práticas pedagógicas, entre outros;
XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de
conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria prática e a
discussão e disseminação desses conhecimentos;
XIII - estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares
Nacionais, além de outras determinações legais, como componentes de formação
fundamentais para o exercício do magistério.
Considerando e respeitando a diversidade, os professores indígenas e
aqueles que venham a atuar em escolas indígenas, professores da educação do campo e
quilombolas, dada a particularidade das populações com que trabalham e da situação em
que atuam, sem excluir o acima explicitado, deverão:
I - promover diálogo entre a comunidade junto a quem atuam e os outros
grupos sociais sobre conhecimentos, valores, modos de vida, orientações filosóficas,
políticas e religiosas próprios da cultura local;
II - atuar como agentes interculturais para a valorização e o estudo de
temas específicos relevantes.
superior

2.3. Formação inicial do magistério da educação básica em nível

Considerando o esforço que deverá ser realizado pelo Estado brasileiro, a
partir de uma concepção de federalismo cooperativo e em consonância com a política
nacional, define-se no escopo das diretrizes nacionais para a formação que os cursos de
formação inicial para os profissionais do magistério para a educação básica, em nível
superior, compreendem:
I - cursos de graduação de licenciatura;
II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados;
III - cursos de segunda licenciatura.
Compete à instituição formadora definir, no seu projeto institucional, as
formas de desenvolvimento da formação inicial dos profissionais do magistério da
educação básica articuladas às políticas de valorização desses profissionais e à base
comum nacional explicitada nas DCNs.
Neste contexto, referendamos, como crucial à formação inicial, a definição
sobre a licenciatura presente no Parecer CNE/CP nº 28/2001, que afirma:
A licenciatura é uma licença, ou seja trata-se de uma autorização, permissão ou
concessão dada por uma autoridade pública competente para o exercício de uma
atividade profissional, em conformidade com a legislação. A rigor, no âmbito do ensino
público, esta licença só se completa após o resultado bem sucedido do estágio probatório
exigido por lei.
O diploma de licenciado pelo ensino superior é o documento oficial que atesta a
concessão de uma licença. No caso em questão, trata-se de um título acadêmico obtido em
curso superior que faculta ao seu portador o exercício do magistério na educação básica
dos sistemas de ensino, respeitadas as formas de ingresso, o regime jurídico do serviço
público ou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Considerando a legislação vigente, bem como alterações efetivas no âmbito
dos sistemas educacionais, com ênfase para a complexificação do papel dos profissionais
do magistério da educação básica, advoga-se que a formação inicial capacite esse
profissional para o exercício da docência e da gestão educacional e escolar na educação
básica, o que vai requerer que essa formação em nível superior, adequada à área de
conhecimento e às etapas e modalidades de atuação, possibilite acesso a conhecimentos
específicos sobre gestão educacional e escolar, bem como formação pedagógica para o
exercício da gestão e coordenação pedagógica e atividades afins.
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Ressalta-se, ainda, que a formação inicial de profissionais do magistério
será ofertada, preferencialmente, de forma presencial, com elevado padrão acadêmico,
científico e tecnológico e cultural.
Desse modo, depreende-se que a formação inicial destina-se àqueles que
pretendem exercer o magistério da educação básica em suas etapas e modalidades de
educação e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos,
compreendendo a articulação entre estudos teórico-práticos, investigação e reflexão
crítica, aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino.
Assim, as atividades do magistério também compreendem a atuação e
participação na organização e gestão de sistemas de educação básica e suas instituições de
ensino, englobando:
I - planejamento, desenvolvimento, coordenação, acompanhamento e
avaliação de projetos, do ensino, das dinâmicas pedagógicas e experiências educativas;
II - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico das áreas
específicas e do campo educacional.
Enfatizando a institucionalização da formação inicial dos profissionais do
magistério para a educação básica, salienta-se que essa formação inicial requer projeto
com identidade própria de curso de licenciatura sem prescindir de articulação, no que
couber, com os cursos de bacharelado ou tecnológico, a outra(s) licenciatura(s) ou a
cursos de formação pedagógica de docentes, garantindo:
I - articulação com o contexto educacional, em suas dimensões sociais,
culturais, econômicas e tecnológicas;
II - efetiva articulação entre faculdades e centros de educação, institutos,
departamentos e cursos de áreas específicas, além de fóruns de licenciatura;
III - coordenação e colegiado próprios que formulem projeto pedagógico e
se articulem com as unidades acadêmicas envolvidas e, no escopo do PDI e PPI, tomem
decisões sobre a organização institucional e sobre as questões administrativas no âmbito
de suas competências;
IV - interação sistemática entre os sistemas, as instituições de educação
superior e as instituições de educação básica, desenvolvendo projetos compartilhados;
V - projeto formativo que assegure aos estudantes o domínio dos
conteúdos específicos da área de atuação, fundamentos e metodologias, bem como das
tecnologias.
VI - organização institucional para a formação dos formadores, incluindo
tempo e espaço na jornada de trabalho para as atividades coletivas e para o estudo e a
investigação sobre o aprendizado dos professores em formação;
VII - recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, videoteca, entre
outros, além de recursos de tecnologias da informação e da comunicação, com qualidade e
quantidade, nas instituições de formação;
VIII - atividades de criação e apropriação culturais junto aos formadores e
futuros professores.
Visando garantir diretrizes nacionais articuladas à trajetória das
instituições formadoras, define-se que os cursos de formação inicial, respeitadas a
diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-ão dos
seguintes núcleos:
I - núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e
interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das
diversas realidades educacionais, articulando:
a) princípios, concepções, conteúdos e critérios oriundos de diferentes
áreas do conhecimento, incluindo os conhecimentos pedagógicos, específicos,
interdisciplinares, os fundamentos da educação, para o desenvolvimento das pessoas, das
organizações e da sociedade;
b) princípios de justiça social, respeito à diversidade, promoção da
participação e gestão democrática;
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c) conhecimento, avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos,
procedimentos e processos de ensino e aprendizagem que contemplem a diversidade
social e cultural da sociedade brasileira;
d) conhecimento multidimensional e interdisciplinar sobre o ser humano e
práticas educativas, incluindo conhecimento de processos de desenvolvimento de
crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética,
cultural, lúdica, artística, ética e biopsicossocial;
e) diagnóstico sobre as necessidades e aspirações dos diferentes segmentos
da sociedade relativamente à educação, sendo capaz de identificar diferentes forças e
interesses, de captar contradições e de considerá-los nos planos pedagógicos, no ensino e
seus processos articulados à aprendizagem, no planejamento e na realização de atividades
educativas;
f) pesquisa e estudo dos conteúdos específicos e pedagógicos, seus
fundamentos e metodologias, legislação educacional, processos de organização e gestão,
trabalho docente, políticas de financiamento, avaliação e currículo;
g) decodificação e utilização de diferentes linguagens e códigos linguísticosociais utilizadas pelos estudantes, além do trabalho didático sobre conteúdos pertinentes
às etapas e modalidades de educação básica;
h) pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho, educação e
diversidade, direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre outras problemáticas
centrais da sociedade contemporânea;
i) questões atinentes à ética, estética e ludicidade no contexto do exercício
profissional, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa;
j) pesquisa, estudo, aplicação e avaliação da legislação e produção
específica sobre organização e gestão da educação nacional.
II - núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de
atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos e a pesquisa
priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de
ensino, que, atendendo às demandas sociais, oportunizará, entre outras possibilidades:
a) investigações sobre processos educativos, organizacionais e de gestão na
área educacional;
b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e
processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da sociedade
brasileira;
c) pesquisa e estudo dos conhecimentos pedagógicos e fundamentos da
educação, didáticas e práticas de ensino, teorias da educação, legislação educacional,
políticas de financiamento, avaliação e currículo;
d) aplicação, ao campo da educação, de contribuições de conhecimentos,
como o pedagógico, o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o
psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural, entre outros.
III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular,
compreendendo a participação em:
a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica,
iniciação à docência, residência docente, monitoria e extensão, entre outros, definidos no
projeto institucional da instituição de educação superior e diretamente orientados pelo
corpo docente da mesma instituição;
b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições
educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo educacional,
assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiências e utilização de
recursos pedagógicos;
c) mobilidade estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no PPC;
d) atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à
apropriação de recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade
estudada e criar conexões com a vida social.
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2.3.1 Formação inicial do magistério da educação básica em nível
superior: estrutura e currículo
a) cursos de formação inicial de professores para a educação básica
em nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas especializadas,
por componente curricular ou por campo de conhecimento e/ou interdisciplinar
Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em
nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas especializadas, por
componente curricular ou por campo de conhecimento e/ou interdisciplinar,
considerando-se a complexidade e multirreferencialidade dos estudos que os englobam,
bem como a formação para o exercício integrado e indissociável da docência na educação
básica, incluindo o ensino e a gestão dos processos educativos escolares e não escolares, a
produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se
por meio da garantia de base comum nacional das orientações curriculares, constituindose de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em
cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos,
compreendendo:
a) 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
distribuídas ao longo do processo formativo;
b) 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área
de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas
específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;
c) pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades
formativas estruturadas pelos núcleos I e II, conforme o projeto de curso da instituição;
d) 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento
em áreas específicas de interesse dos estudantes, como definido no núcleo III, por meio da
iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras,
conforme o projeto de curso da instituição.
Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos
específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e
metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação
na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias,
direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa
geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras) e direitos educacionais de adolescentes e
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.
Considerando a identidade do profissional do magistério da educação
básica proposta, deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e concomitante
relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o
desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência.
Importante apreender tais processos e, sobretudo, situar a concepção e o
entendimento do papel da prática como componente curricular e do estágio
supervisionado, resguardando a especificidade de cada um e sua necessária articulação,
bem como a necessária supervisão desses momentos formativos, a caracterização dos
mesmos como parte obrigatória da formação tal como delineado no Parecer CNE/CP nº
28/2001 e reforçado no Parecer CNE/CES nº 15/2005.
O Parecer CNE/CP nº 28/2001 distingue a prática como componente
curricular do estágio supervisionado
A prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo no
âmbito do ensino. Sendo a prática um trabalho consciente (…) de apoio do processo
formativo, a fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da atividade acadêmicocientífica. Assim, ela deve ser planejada quando da elaboração do projeto pedagógico e
seu acontecer deve se dar desde o início da duração do processo formativo e se estender
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ao longo de todo o seu processo. Em articulação intrínseca com o estágio supervisionado
e com as atividades de trabalho acadêmico, ela concorre conjuntamente para a formação
da identidade do professor como educador.
Esta correlação teoria e prática é um movimento contínuo entre saber e fazer
na busca de significados na gestão, administração e resolução de situações próprias do
ambiente da educação escolar.
A prática, como componente curricular, que terá necessariamente a marca dos
projetos pedagógicos das instituições formadoras, ao transcender a sala de aula para o
conjunto do ambiente escolar e da própria educação escolar, pode envolver uma
articulação com os órgãos normativos e com os órgãos executivos dos sistemas. Com isto
se pode ver nas políticas educacionais e na normatização das leis uma concepção de
governo ou de Estado em ação. Pode-se assinalar também uma presença junto a agências
educacionais não escolares tal como está definida no Art. 1º da LDB. Professores são
ligados a entidades de representação profissional cuja existência e legislação eles devem
conhecer previamente. Importante também é o conhecimento de famílias de estudantes
sob vários pontos de vista, pois eles propiciam um melhor conhecimento do ethos dos
alunos.
É fundamental que haja tempo e espaço para a prática, como componente
curricular, desde o início do curso e que haja uma supervisão da instituição formadora
como forma de apoio até mesmo à vista de uma avaliação de qualidade.
(…) Por outro lado, é preciso considerar um outro componente curricular
obrigatório integrado à proposta pedagógica: estágio curricular supervisionado de ensino
entendido como o tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência,
alguém se demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois
poder exercer uma profissão ou ofício. Assim o estágio curricular supervisionado supõe
uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido em um
ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário. Por isso é que este momento se
chama estágio curricular supervisionado.
Este é um momento de formação profissional do formando seja pelo exercício
direto in loco, seja pela presença participativa em ambientes próprios de atividades
daquela área profissional, sob a responsabilidade de um profissional já habilitado. Ele não
é uma atividade facultativa sendo uma das condições para a obtenção da respectiva
licença. Não se trata de uma atividade avulsa que angarie recursos para a sobrevivência
do estudante ou que se aproveite dele como mão-de-obra barata e disfarçada. Ele é
necessário como momento de preparação próxima em uma unidade de ensino.
(…) Assim o estágio curricular supervisionado deverá ser um componente
obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade
intrinsecamente articulada com a prática e com as atividades de trabalho acadêmico.
Ao mesmo tempo, os sistemas de ensino devem propiciar às instituições
formadoras a abertura de suas escolas de educação básica para o estágio curricular
supervisionado. Esta abertura, considerado o regime de colaboração prescrito no Art. 211
da Constituição Federal, pode se dar por meio de um acordo entre instituição formadora,
órgão executivo do sistema e unidade escolar acolhedora da presença de estagiários. Em
contrapartida, os docentes em atuação nesta escola poderão receber alguma modalidade
de formação continuada a partir da instituição formadora. Assim, nada impede que, no
seu projeto pedagógico, em elaboração ou em revisão, a própria unidade escolar possa
combinar com uma instituição formadora uma participação de caráter recíproco no
campo do estágio curricular supervisionado.

Nessa direção, como vimos, prática como componente curricular a ser
efetivada ao longo do processo formativo não se confunde com o estágio
supervisionado. O Parecer CNE/CES nº 15/2005 ratifica essa compreensão ao afirmar
que
(...) a prática como componente curricular é o conjunto de atividades
formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de
desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência. Por meio destas
atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as
competências e as habilidades adquiridos nas diversas atividades formativas que
compõem o currículo do curso. As atividades caracterizadas como prática como
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componente curricular podem ser desenvolvidas como núcleo ou como parte de
disciplinas ou de outras atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter prático
relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos fundamentos
técnico-científicos correspondentes a uma determinada área do conhecimento. Por sua
vez, o estágio supervisionado é um conjunto de atividades de formação, realizadas sob a
supervisão de docentes da instituição formadora, e acompanhado por profissionais, em
que o estudante experimenta situações de efetivo exercício profissional. O estágio
supervisionado tem o objetivo de consolidar e articular as competências desenvolvidas
ao longo do curso por meio das demais atividades formativas, de caráter teórico ou
prático.

O referido Parecer destaca, ainda, que:
As disciplinas relacionadas com a educação que incluem atividades de caráter
prático podem ser computadas na carga horária classificada como prática como
componente curricular, mas o mesmo não ocorre com as disciplinas relacionadas aos
conhecimentos técnico-científicos próprios da área do conhecimento para a qual se faz a
formação. Por exemplo, disciplinas de caráter prático em Química, cujo objetivo seja
prover a formação básica em Química, não devem ser computadas como prática como
componente curricular nos cursos de licenciatura. Para este fim, poderão ser criadas
novas disciplinas ou adaptadas as já existentes, na medida das necessidades de cada
instituição.

Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a alocação de
tempos e espaços curriculares, se expressam em eixos em torno dos quais se articulam
dimensões a serem contempladas.
Nas licenciaturas em educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental, cursos de pedagogia, a serem desenvolvidos em projetos de cursos
articulados, deverão preponderar os tempos dedicados à constituição de conhecimento
sobre os objetos de ensino e, nas demais licenciaturas, o tempo dedicado às dimensões
pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga horária total.
b) Cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de
caráter emergencial e provisório
Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de
caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior
formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de
conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil)
a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da
equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.
A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios:
I - quando o curso de formação pedagógica pertencer à mesma área do
curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.000 (mil) horas;
II - quando o curso de formação pedagógica pertencer a uma área diferente
da do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.400 (mil e quatrocentas)
horas;
III - a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300
(trezentas) horas;
IV - deverá haver 500 (quinhentas) horas dedicadas às atividades
formativas referentes ao inciso I, estruturadas pelos núcleos I e II, conforme o projeto de
curso da instituição;
V - deverá haver 900 (novecentas) horas dedicadas às atividades
formativas referentes ao inciso II, estruturadas pelos núcleos I e II, conforme o projeto de
curso da instituição;
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VI - deverá haver 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de
aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos, como definido no núcleo III,
conforme o projeto de curso da instituição;
Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos
específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e
metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação
na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias,
direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa
geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras) e direitos educacionais de adolescentes e
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.
Cabe à instituição de educação superior ofertante do curso verificar a
compatibilidade entre a formação do candidato e a habilitação pretendida.
A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser
realizada por instituição de educação superior, preferencialmente universidades, que
ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo
Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, sendo dispensada a
emissão de novos atos autorizativos.
A oferta de cursos de formação pedagógica para graduados deverá ser
considerada quando dos processos de avaliação do curso de licenciatura mencionados no
parágrafo anterior.
Por se tratar de cursos de formação pedagógica para graduados não
licenciados, de caráter emergencial e provisório, define-se o prazo máximo de 5 (cinco)
anos para que o Ministério da Educação, em articulação com os sistemas de ensino e com
os fóruns estaduais permanentes de apoio à formação, proceda à avaliação do
desenvolvimento desses cursos de formação, definindo prazo para sua extinção em cada
estado da federação.
c) Cursos de segunda licenciatura
Os cursos de segunda licenciatura, direcionados a profissionais já
licenciados, terão carga horária mínima variável de 800 (oitocentas) a 1.200 (mil e
duzentas) horas, dependendo da equivalência entre a formação original e a nova
licenciatura.
A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios:
I - quando o curso de segunda licenciatura pertencer à mesma área do
curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 800 (oitocentas) horas;
II - quando o curso de segunda licenciatura pertencer a uma área diferente
da do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.200 (mil e duzentas)
horas;
III - a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300
(trezentas) horas.
Durante o processo formativo, deverá ser garantida efetiva e concomitante
relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o
desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência.
Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos
específicos da respectiva área de conhecimento e/ou interdisciplinar, seus fundamentos e
metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação
na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias,
direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa
geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras) e direitos educacionais de adolescentes e
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.
Os cursos de segunda licenciatura poderão ser ofertados a portador de
diploma de cursos de graduação em licenciatura, independentemente da área de formação,
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cabendo à instituição de educação superior ofertante do curso verificar a compatibilidade
entre a formação inicial do candidato e a segunda licenciatura pretendida.
Valorizando a experiência e a atuação dos profissionais do magistério na
educação básica, define-se que os portadores de diploma de licenciatura com exercício
comprovado no magistério e exercendo atividade docente regular na educação básica
poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o máximo
de 100 (cem) horas.
É condição institucional para a oferta dos cursos de segunda licenciatura
que a instituição de educação superior oferte curso de licenciatura reconhecido e com
avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de
novos atos autorizativos. Desse modo, a oferta de cursos de segunda licenciatura deverá
ser considerada quando dos processos de avaliação do curso de licenciatura.
Ressalta-se, ainda, que os cursos de segunda licenciatura para professores
em exercício na educação básica pública, coordenados pelo MEC em regime de
colaboração com os sistemas de ensino e realizados por instituições públicas e
comunitárias de educação superior, obedecerão as diretrizes curriculares nacionais.
2.4 Formação continuada dos profissionais do magistério
A formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e
profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e
envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos,
programas e ações para além da formação mínima exigida ao exercício do magistério na
educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a
busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente.
A formação continuada decorre de concepção de desenvolvimento
profissional dos profissionais do magistério que leva em conta:
I - os sistemas e redes de ensino, o projeto pedagógico das instituições de
educação básica, bem como os problemas e os desafios da escola e do contexto onde ela
está inserida;
II - a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento
associados ao conhecimento, à ciência e à tecnologia;
III - o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço-tempo que lhe
permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática;
IV - o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, capazes
de contribuir para alavancar novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de
gestão da sala de aula e da instituição educativa.
A formação continuada deve se dar pela oferta de atividades formativas
diversas incluindo atividades e cursos de atualização e extensão, cursos de
aperfeiçoamento, cursos de especialização, cursos de mestrado e doutorado que agreguem
novos saberes e práticas, articulados às políticas e gestão da educação, à área de atuação
do profissional e às instituições de educação básica, em suas diferentes etapas e
modalidades. A formação continuada deve se efetivar por meio de projeto formativo que
tenha por eixo a reflexão crítica sobre as práticas e o exercício profissional e a construção
identitária do profissional do magistério. Segundo Nóvoa (1992), “Urge por isso
(re)encontrar espaços de interacção entre as dimensões pessoais e profissionais,
permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de formação e dar-lhes um
sentido no quadro das suas histórias de vida”. Nessa direção, ressaltamos o entendimento,
presente no Relatório da DEB (2009-2013), de que a “formação continuada – nela incluída
a extensão – responde à necessidade contemporânea de pensar a formação profissional
em um continuum que se estende ao longo da vida. Desse modo, a educação continuada
não decorre de um catálogo de cursos prontos, mas de uma concepção de
desenvolvimento profissional do professor que leva em conta: (a) os problemas e os
desafios da escola e do contexto onde ela está inserida; (b) a necessidade de acompanhar a
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inovação e a evolução associadas ao conhecimento, à ciência e à tecnologia; (c) o respeito
ao protagonismo do professor e a um espaço-tempo que lhe permita refletir criticamente e
aperfeiçoar sua prática e (d) o diálogo e a parceria com atores e instituições (...), capazes
de contribuir para alavancar novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de
gestão da sala de aula e da escola.” (In: CAPES, Relatório de Gestão DEB 2009-2013. )
Desse modo, em consonância com a legislação, define-se que a formação
continuada envolve:
I - atividades formativas organizadas pelos sistemas, redes e instituições de
educação básica incluindo desenvolvimento de projetos, inovações pedagógicas, entre
outros;
II - atividades e/ou cursos de atualização, com carga horária mínima de 20
(vinte) horas e máxima de 80 (oitenta) horas, por atividades formativas diversas,
direcionadas à melhoria do exercício do docente;
III - atividades e/ou cursos de extensão, oferecida por atividades
formativas diversas, em consonância com o projeto de extensão aprovado pela instituição
de educação superior formadora;
IV - cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 (cento e
oitenta) horas, por atividades formativas diversas, em consonância com o projeto
pedagógico da instituição de educação superior;
V - cursos de especialização lato sensu por atividades formativas diversas,
em consonância com o projeto pedagógico da instituição de educação superior e de acordo
com as normas e resoluções do CNE;
VI - cursos ou programas de mestrado acadêmico ou profissional, por
atividades formativas diversas, de acordo com o projeto pedagógico do curso/programa
da instituição de educação superior, respeitadas as normas e resoluções do CNE e da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes;
VII - cursos ou programas de doutorado, por atividades formativas
diversas, de acordo com o projeto pedagógico do curso/programa da instituição de
educação superior, respeitadas as normas e resoluções do CNE e da Capes.
A instituição formadora, em efetiva articulação com o planejamento
estratégico do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente e com os
sistemas e redes de ensino e com as instituições de educação básica, definirá no seu
projeto institucional as formas de desenvolvimento da formação continuada dos
profissionais do magistério da educação básica, articulando-as às políticas de valorização a
serem efetivadas pelos sistemas de ensino9.
2.5 Profissionais do magistério e sua valorização
Os profissionais do magistério da educação básica compreendem aqueles
que exercem atividades de docência e de gestão educacional dos sistemas de ensino e das
unidades escolares de educação básica, nas diversas etapas e modalidades de educação
(educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos,
educação especial, educação profissional e técnica de nível médio, educação escolar
indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e educação a distância), e
possuem a formação mínima exigida pela legislação federal das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
Nóvoa (1992) ressalta que a formação de professores pode desempenhar
importante papel na configuração de uma nova profissionalidade docente com impacto na
cultura deste profissional e na cultura de organização das escolas.

9

Importante situar que muitos sistemas de ensino, redes e instituições de educação básica vem desenvolvendo
políticas e projetos de formação continuada. A esse respeito ver GATTI, BARRETO, ANDRÉ (2011).
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A valorização desses profissionais compreende a articulação entre
formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de trabalho.
Nessa direção, em consonância com a legislação em vigor, compete aos
sistemas de ensino e às instituições a responsabilidade pela garantia de políticas de
valorização dos profissionais do magistério da educação básica, que devem ter assegurada
sua formação, além de plano de carreira, de acordo com a legislação vigente, e uma
preparação para atuar nas etapas e modalidades da educação básica e seus projetos de
gestão, conforme definido na base comum nacional e nas diretrizes de formação, segundo
o PDI, PPI e PPC da instituição de educação superior, em articulação com os sistemas e
redes de ensino de educação básica.
Assim, no quadro dos profissionais do magistério da instituição de
educação básica deve constar quem são esses profissionais, bem como a clara explicitação
de sua titulação, atividades e regime de trabalho.
A valorização do magistério e dos demais profissionais da educação deve
ser entendida como uma dimensão constitutiva e constituinte de sua formação inicial e
continuada, incluindo, entre outros, a garantia de construção, definição coletiva e
aprovação de planos de carreira e salário, com condições que assegurem jornada de
trabalho com dedicação exclusiva ou tempo integral a ser cumprida em um único
estabelecimento de ensino e a destinação de 1/3 (um terço) da carga horária de trabalho a
outras atividades pedagógicas inerentes ao exercício do magistério, tais como:
I - preparação de aula, estudos, pesquisa e demais atividades formativas;
II - participação na elaboração e efetivação do projeto político-pedagógico
da instituição educativa;
III - orientação e acompanhamento de estudantes;
IV - avaliação de estudantes, de trabalhos e atividades pedagógicas;
V - reuniões com pais, conselhos ou colegiados escolares;
VI - participação em reuniões e grupos de estudo e/ou de trabalho, de
coordenação pedagógica e gestão da escola;
VII - atividades de desenvolvimento profissional;
VIII - outras atividades de natureza semelhante e relacionadas à
comunidade escolar na qual se insere a atividade profissional.
De acordo com a legislação vigente, como meio de valorização dos
profissionais do magistério público, nos planos de carreira e remuneração dos respectivos
sistemas de ensino e instituições de educação básica, deverá ser garantida a convergência
entre formas de acesso e provimento ao cargo, formação inicial, formação continuada,
jornada de trabalho, incluindo horas para as atividades que considerem a carga horária de
trabalho, progressão na carreira e avaliação de desempenho com a participação dos pares,
asseverando-se:
I - acesso à carreira por concurso de provas e títulos orientado para
assegurar a qualidade da ação educativa;
II - fixação do vencimento ou salário inicial para as carreiras profissionais
da educação de acordo com a jornada de trabalho definida nos respectivos planos de
carreira no caso dos profissionais do magistério, com valores nunca inferiores ao do Piso
Salarial Profissional Nacional, vedada qualquer diferenciação em virtude da etapa ou
modalidade de educação e de ensino de atuação;
III - diferenciação por titulação dos profissionais da educação escolar
básica entre os habilitados em nível médio e os habilitados em nível superior e pósgraduação lato sensu, com percentual compatível entre estes últimos e os detentores de
cursos de mestrado e doutorado;
IV - revisão salarial anual dos vencimentos ou salários conforme a Lei do
Piso;
V - manutenção de comissão paritária entre gestores e profissionais da
educação e os demais setores da comunidade escolar para estudar as condições de
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trabalho e propor políticas, práticas e ações para o bom desempenho e a qualidade dos
serviços prestados à sociedade;
VI - elaboração e implementação de processos avaliativos para o estágio
probatório dos profissionais do magistério, com a sua participação;
VII - oferta de programas permanentes e regulares de formação e
aperfeiçoamento profissional do magistério e a instituição de licenças remuneradas e
formação em serviço, inclusive em nível de pós-graduação, de modo a atender às
especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das diferentes
etapas e modalidades da educação básica.
Os critérios para a remuneração dos profissionais do magistério público
devem se pautar nos preceitos da Lei nº 11.738, de 2008, que estabelece o Piso Salarial
Profissional Nacional, e no artigo 22 da Lei nº 11.494, de 2007, que dispõe sobre a parcela
da verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização
do Magistério (Fundeb), destinada ao pagamento dos profissionais do magistério, bem
como no artigo 69 da Lei nº 9.394, de 1996, que define os percentuais mínimos de
investimento dos entes federados na educação, em consonância com a Lei nº 13.005, de
2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE).
As fontes de recursos para o pagamento da remuneração dos profissionais
do magistério público são aquelas descritas no artigo 212 da Constituição Federal e no
artigo 60 do seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além de recursos
provenientes de outras fontes vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.
Sobre as formas de organização e gestão da educação básica, incluindo as
orientações curriculares, os entes federados e os respectivos sistemas de ensino e
instituições educativas deverão garantir adequada relação numérica professor/educando,
levando em consideração as características dos educandos, do espaço físico, das etapas e
modalidades da educação básica e do projeto pedagógico e curricular.
2.6 Disposições transitórias
Visando assegurar a efetivação das diretrizes curriculares nacionais para a
formação de profissionais da educação básica, para os cursos em andamento, define-se
que os cursos de formação de professores que se encontram em funcionamento deverão se
adaptar à Resolução proposta no prazo de 2 (dois) anos.
Com relação a cursos novos, define-se que os pedidos de autorização para
funcionamento de curso em andamento serão restituídos aos proponentes para que sejam
feitas as adequações necessárias.
Considerando a legislação em vigor, especialmente o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de
2004, destaca-se que os processos de avaliação dos cursos de licenciatura serão realizados
pelo órgão próprio do sistema e acompanhados por comissões próprias de cada área.
Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em
nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas interdisciplinares, serão
objeto de regulamentação suplementar.
Visando a materialização das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica proposta e sua
consequente Resolução, propõe-se a revogação das disposições em contrário, em especial
a Resolução CNE/CP nº 2, de 26 de junho de 1997, a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de
setembro de 1999, a Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 e suas alterações,
a Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002 e suas alterações, a Resolução nº 1,
de 11 de fevereiro de 2009, e a Resolução nº 3, de 7 de dezembro de 2012.
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III – VOTO DA COMISSÃO
Ao aprovar este Parecer e o Projeto de Resolução das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da
Educação Básica, em anexo, a Comissão Bicameral de Formação de Professores submeteos ao Conselho Pleno para decisão.
Brasília (DF), 9 de junho de 2015.
José Fernandes de Lima (CEB/CNE) – presidente
Luiz Fernandes Dourado (CES/CNE) – relator
Antonio Carlos Caruso Ronca (CEB/CNE) – membro
Francisco Aparecido Cordão (CEB/CNE) – membro
Gilberto Gonçalves Garcia (CES/CNE) – membro
José Eustáquio Romão (CES/CNE) – membro
Luiz Roberto Alves (CEB/CNE) – membro
Malvina Tania Tuttman (CEB/CNE) – membro
Márcia Angela da Silva Aguiar (CES/CNE) – membro
Raimundo Moacir Mendes Feitosa (CEB/CNE) – membro
Sérgio Roberto Kieling Franco (CES/CNE) – membro
IV – DECISÃO DO CONSELHO PLENO
O Conselho Pleno aprova, por unanimidade, o voto da Comissão.
Plenário, em 9 de junho de 2015.
Conselheiro Gilberto Gonçalves Garcia – Presidente
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PARECER CNE/CEB Nº 2/2015 – Aprovado em 11.3.2015
ASSUNTO: Reexame do Parecer CNE/CEB nº 12/2012, que define Diretrizes Operacionais
Nacionais para a oferta de Educação a Distância (EAD), no âmbito da Educação Básica, em
regime de colaboração entre os sistemas de ensino
INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) e
Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação (FNCE)
UF: DF
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão.
PROCESSO: 23001.000056/2012-00
I – RELATÓRIO
Desde meados do ano de 2010, esta Câmara de Educação Básica, em
conjunto com o Ministério da Educação, a partir da então Secretaria de Educação a
Distância e em articulação com o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação,
tem debatido propostas de instituição do regime de colaboração entre os sistemas de
ensino para a oferta de programas de Educação a Distância (EAD), no âmbito da Educação
Básica, em especial para a oferta de cursos de Ensino Médio e programas de Educação de
Jovens e Adultos e de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Ainda no final do ano
de 2010, em reunião plenária do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação,
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realizada em Vila Velha, ES, essa proposta foi tema de exaustivo debate, retomando mais
conclusivamente uma temática já debatida em outras reuniões do referido Fórum,
especialmente nas regiões Norte e Nordeste.
Ao longo do ano de 2011, esse assunto foi amplamente discutido em várias
reuniões regionais daquele Fórum, as quais contaram sempre com representação desta
Câmara e das várias instâncias do MEC. Com ampla representação nacional, o assunto foi
considerado objeto de consenso na reunião plenária geral do Fórum Nacional de
Conselhos Estaduais de Educação, no final de 2011, realizada no Rio de Janeiro, RJ.
Finalmente, em 10 de maio de 2012, esta Câmara aprovou, por unanimidade, o Parecer
CNE/CEB nº 12/2012 que havia sido objeto de consenso entre a Câmara de Educação
Básica e os Conselhos Estaduais de Educação, bem como dos órgãos próprios do MEC.
Assim, foram definidas Diretrizes Operacionais Nacionais para a oferta de Educação a
Distância (EAD), em regime de colaboração entre os sistemas de ensino.
O Parecer CNE/CEB nº 12/2012 estava fundamentado nas seguintes
premissas:
1. Obrigatoriedade de dar atendimento ao regime de colaboração entre os
diferentes sistemas de ensino, conforme determinado pelo art. 211 da Constituição
Federal e reafirmado pelo art. 8º da Lei nº 9.394/96 (LDB).
2. Necessidade do estabelecimento de regras e normas que orientassem
claramente a implantação do regime de colaboração entre os órgãos normativos e de
supervisão, para possibilitar a integração dos diferentes sistemas de ensino, tal como
determinado pelo art. 7º do Decreto nº 5.622/2005, observadas as disposições da Lei nº
9.394/96.
3. Importância da padronização de normas e procedimentos, tanto para o
credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições educacionais que
pretendessem atuar na modalidade de Educação a Distância (EAD), quanto para a
autorização e a renovação da autorização de funcionamento de cursos de Ensino Médio, de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos, que
viessem a ser oferecidos por essas instituições de ensino nessa modalidade.
4. Oportunidade para se enfatizar que a oferta e o desenvolvimento de
cursos na modalidade de Educação a Distância devem garantir a plena observância dos
dispositivos legais e normativos sobre a matéria, definidos principalmente na Lei nº
9.394/96 e nos Decretos que os regulamentam.
5. Obrigatoriedade dos diferentes sistemas de ensino quanto à organização
e manutenção, em regime de colaboração, de correspondentes sistemas de informação que
sejam confiáveis e abertos ao público, contendo os dados de todas as instituições
educacionais que ofereçam cursos na modalidade de Educação a Distância, tanto em
relação ao credenciamento e renovação de credenciamento institucional, quanto à
autorização dos respectivos cursos, em regime de colaboração, de conformidade com o art.
8º do Decreto nº 5.622/2005, bem como em relação aos resultados dos seus respectivos
processos de supervisão e de avaliação de instituições educacionais e seus cursos de
Educação a Distância.
6. Possibilidade de que os cursos desenvolvidos na modalidade de
Educação a Distância, no âmbito da Educação Básica, também possam ser ofertados em
Unidades da Federação distintas daquelas em que a instituição de ensino esteja
previamente credenciada e legalmente autorizada a oferecer cursos de Ensino Médio, de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos,
conforme previsto no art. 11 do Decreto nº 5.622/2005 e em normas posteriores, por
parte dos sistemas de ensino.
7. Necessidade de se encontrar uma solução adequada, de acordo com os
termos do regime de colaboração constitucional e legalmente definido, para ser executado
entre os diversos sistemas de ensino, a fim de dar cumprimento à determinação normativa
no sentido de que a atuação fora de sede esteja sujeita ao respectivo credenciamento
institucional e devidas autorizações de funcionamento de cursos por parte do sistema de
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ensino da correspondente Unidade da Federação. Essas condições pré-estabelecidas são
essenciais para que a instituição educacional possa se beneficiar do regime de
colaboração.
8. Exigência de estabelecimento de normas complementares ao Decreto nº
5.622/2005, conforme estipulado em seu art. 11, § 3º, por parte da Câmara de Educação
Básica, em regime de colaboração com os órgãos próprios do Ministério da Educação, com
o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação e, intermediado por este, com os
respectivos Conselhos de Educação dos Estados e do Distrito Federal, quanto ao
credenciamento institucional e respectivas autorizações de funcionamento de cursos, no
âmbito da Educação Básica, na modalidade de Educação a Distância, tanto na sede da
instituição educacional quanto nas demais Unidades da Federação, ou até mesmo no
exterior.
9. Necessidade de definir, com a necessária clareza, os limites da
possibilidade admitida pelo art. 26 do Decreto nº 5.622/2005, no sentido de que as
instituições de ensino devidamente credenciadas para a oferta de cursos de Ensino Médio,
de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos, nas
etapas de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, na modalidade de Educação a Distância,
possam formar consórcios e firmar parcerias, bem como celebrar convênios, acordos e
contratos com outras instituições educacionais, desde que devidamente autorizadas na
Unidade da Federação em que está situada a sede da instituição educacional, para executar
seus cursos e programas em bases territoriais múltiplas.
10. Para tanto, será necessário um esforço conjunto, à luz das experiências
desenvolvidas, para a definição, em regime de colaboração entre o Ministério da Educação,
o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação,
de referenciais de qualidade para a oferta de programas e cursos de Educação a Distância,
no âmbito da Educação Básica, especificamente em relação ao Ensino Médio, à Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e à Educação de Jovens e Adultos, nas etapas de
Ensino Fundamental e de Ensino Médio.
A partir desses princípios norteadores, foram definidas Diretrizes
Operacionais Nacionais para concretizar a efetiva implantação do regime de cooperação
entre os diferentes sistemas de ensino para a oferta de cursos de Ensino Médio, de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos na
modalidade de Educação a Distância. Estas Diretrizes Operacionais Nacionais englobam
tanto as instituições educacionais do sistema federal de ensino, envolvendo a própria rede
federal de ensino e os Serviços Nacionais de Aprendizagem, quanto as instituições
privadas dedicadas à Educação Básica e à Educação Profissional, bem como as próprias
instituições educacionais estaduais ou do Distrito Federal, respeitados os limites
normativos de cada sistema de ensino.
Essas Diretrizes Operacionais Nacionais objetivam orientar a oferta da
Educação a Distância, no âmbito da Educação Básica, no Ensino Médio, na Educação de
Jovens e Adultos e na Educação Profissional Técnica de Nível Médio em todas as Unidades
da Federação, a partir de um credenciamento inicial e da autorização de funcionamento de
cursos na modalidade de Educação a Distância, no âmbito de uma Unidade da Federação,
valendo-se do regime de colaboração instituído pela Constituição Federal e pela Lei nº
9.394/96, para atuar nas demais Unidades da Federação.
O Parecer CNE/CEB nº 12/2012 e seu anexo Projeto de Resolução foram
objeto de longa tramitação nos diversos órgãos técnicos do MEC, rumo à homologação.
Durante esse período de tramitação, foram objeto de diversos questionamentos por parte
de alguns Conselhos Estaduais de Educação, como o Conselho Estadual de Educação de
São Paulo, que aprovou a Indicação CEE/SP nº 120/2013, relatado pelo Conselheiro
Walter Vicioni, o qual questiona não apenas o Parecer CNE/CEB nº 12/2012 e seu Projeto
de Resolução, como principalmente o art. 33 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012, definida
com base no Parecer CNE/CEB nº 11/2012. Outros questionamentos também foram
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encaminhados a esta Câmara pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) e
por diversos educadores e estudiosos da área da Educação a Distância.
Considerando a complexidade da matéria, esta Câmara decidiu, no âmbito
do Projeto CNE/UNESCO 914BZR1142.3, elaborar um Termo de Referência (TOR) para o
desenvolvimento de estudo analítico mais aprofundado em relação à oferta de cursos na
modalidade de Educação a Distância na Educação Básica, para o qual foi selecionada a
pesquisadora Lilian Schwab Gelatti, que apresentou valiosos subsídios e importantes
reflexões para a consolidação do presente Parecer.
Em boa hora, o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação
também constituiu grupo de trabalho especial para estudar a matéria e melhor se
posicionar sobre o tema da Educação a Distância na Educação Básica, apresentando ao
Conselho Nacional de Educação um completo material analítico e propositivo, o qual foi
amplamente aproveitado na redação final deste Parecer. O ponto de partida do trabalho
apresentado pelo Fórum é o preceito constitucional e legal da educação como direito de
todos e dever do Estado e de toda a sociedade para o pleno desenvolvimento do ser
humano, nas dimensões individual e social. Com base nesses princípios e nesse cenário
desafiador, e frente ao avanço e expansão das tecnologias de informação e comunicação
(TIC) geradoras de mudanças em todos os níveis e esferas da sociedade, com novos estilos
de vida e formas de trabalho, foram sendo criadas novas maneiras de ensinar e de
aprender. Nesse sentido, a Educação a Distância apresenta-se como uma possibilidade, por
excelência, de consecução do direito inalienável do cidadão à educação,
independentemente dos limites físicos, temporais e territoriais a que esteja circunscrita.
Nesse contexto, o Fórum de Conselhos Estaduais de Educação concluiu pela necessidade
de revisão do Parecer CNE/CEB nº 12/2012, razão pela qual a própria Câmara de
Educação Básica, por intermédio da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino
(SASE/MEC), provocou o retorno do processo a esta Câmara para revisão do Parecer e do
Projeto de Resolução, o que está sendo promovido agora.
Nessa perspectiva, foram retomadas as discussões anteriores, tanto no
âmbito desta Câmara, quanto no do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação.
Com este objetivo, a Câmara de Educação Básica se fez representar em duas reuniões
plenárias daquele Fórum, realizadas na Região Norte: uma em Boa Vista, RR, e outra em
Macapá, AP.
A retomada das discussões levou em consideração, principalmente, as
Notas Técnicas encaminhadas pelo MEC, em especial as oriundas da Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC); as contribuições apresentadas pelo
grupo de trabalho constituído pelo Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação;
os questionamentos da Associação Brasileira de Educação a Distância e do Conselho
Estadual de Educação de São Paulo; as contribuições de educadores e especialistas em
Educação a Distância, que foram encaminhadas a esta Câmara; bem como os dois produtos
apresentados pela consultora contratada pela UNESCO, Lilian Schwab Gelatti.
A temática foi extensamente debatida em reuniões plenárias do Fórum
Nacional de Conselhos Estaduais de Educação e em uma reunião plenária do Fórum
Ampliado de Conselhos de Educação, realizada na sede do Conselho Nacional de Educação.
Todas essas contribuições trazidas à apreciação da Câmara de Educação Básica resultaram
na elaboração da presente proposta de resolução, a qual foi amplamente debatida nesta
Câmara, que considerou, ainda, o resultado dos debates que ainda estão ocorrendo na
Câmara de Educação Superior, em relação à Educação à Distância na Educação Superior.
II – PEDIDO DE VISTAS
Na reunião ordinária da Câmara de Educação Básica do dia 29 de janeiro do
corrente, o Conselheiro Antonio Cesar Russi Callegari solicitou vista do processo, nos
termos regimentais, o que foi concedido. Considerando que o referido pedido de vista
implicaria no adiamento do debate conclusivo do tema para o mês seguinte, de comum
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acordo, os dois Conselheiros decidiram, ad cautelam, encaminhar uma cópia do Parecer e
anexo Projeto de Resolução em debate nesta Câmara para o Fórum Nacional de Conselhos
Estaduais de Educação e à SETEC/MEC para uma última revisão da matéria. A presidente
do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação decidiu estender a consulta
original a todos os Conselhos Estaduais de Educação e, para tanto, solicitou um novo prazo
para receber novas contribuições. À vista dessa solicitação, ficou estabelecido como novo
prazo para o recebimento de sugestões e questionamentos o último dia do mês de
fevereiro. Assim, a apreciação final deste Parecer e de seu anexo Projeto de Resolução foi
transferida para a reunião ordinária da Câmara de Educação Básica, no mês de março de
2015. O Conselheiro Antonio Cesar Russi Callegari, após atenta leitura da nova redação do
Parecer, restituiu o processo, manifestando-se de acordo com o Voto do Relator.
III – VOTO DO RELATOR
À vista do exposto, propõe-se a aprovação de Diretrizes Operacionais
Nacionais para o credenciamento institucional e a oferta de cursos e programas de Ensino
Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e
Adultos, nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade Educação a
Distância, nos termos deste Parecer e do Projeto de Resolução em anexo, do qual é parte
integrante.
Brasília, (DF), em 11 de março de 2015.
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator
IV – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o Voto do Relator.
Sala das Sessões, em 11 de março de 2015.
Conselheiro Luiz Roberto Alves – Presidente
Conselheiro Antonio Carlos Caruso Ronca – Vice-Presidente
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Define Diretrizes Operacionais Nacionais para o credenciamento institucional e a oferta de cursos e
programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens
e Adultos, nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade Educação a Distância,
em regime de colaboração entre os Sistemas de Ensino
O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação,
em conformidade com o disposto nas alíneas “a” e “c” do § 1º do art. 9º da Lei nº 4.024/61, com a
redação dada pela Lei nº 9.131/95, no art. 211 da Constituição Federal, nos arts. 8º e 80 da Lei
9.394/96, no Decreto nº 5.622/2005, com a redação dada pelo Decreto n° 6.303/2007, e com
fundamento no Parecer CNE/CEB nº /2015, homologado por Despacho do Ministro da Educação,
publicado no DOU de de de , resolve:
Art. 1º A presente Resolução define Diretrizes Operacionais Nacionais para
regulamentar a oferta de cursos e programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos níveis do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio, na modalidade de Educação a Distância (EAD), em regime de colaboração entre os
sistemas de ensino.
§ 1º A modalidade de Educação a Distância é aqui entendida como uma forma de
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias que permitem a
atuação direta do professor e do aluno em ambientes físicos diferentes, exigindo-se, para tanto, que
haja uma prévia e rigorosa avaliação por parte dos órgãos próprios do sistema de ensino da
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Unidade da Federação de origem sobre os recursos tecnológicos disponibilizados, principalmente
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da instituição de ensino que está pleiteando essa
expansão, a fim de garantir que a mesma atenda plenamente a nova localidade em que pretende
atuar, sendo capaz de viabilizar a transmissão de conteúdos pelos meios compatíveis com a
realidade da região pretendida, utilizando satélite ou web, ou ambos os recursos tecnológicos.
§ 2º As Diretrizes Operacionais Nacionais para o funcionamento dos cursos e
programas referidos no caput deste artigo guardam plena isonomia com as correspondentes
Diretrizes Curriculares Nacionais definidas para os cursos presenciais, atendidas às especificidades
exigidas para aquela modalidade de ensino.
Art. 2º As instituições educacionais vinculadas ao sistema federal de ensino devem
se orientar pelas seguintes Diretrizes Operacionais Nacionais:
I - Oferta de Educação a Distância (EAD) no âmbito da própria Unidade da
Federação:
a) o credenciamento institucional para atuar na modalidade de Educação a
Distância, de competência original dos órgãos próprios do Ministério da Educação, será exercido
pelos conselhos superiores dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ou similares,
bem como pelos conselhos regionais dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, conforme o caso,
exercendo função delegada do Ministério da Educação;
b) a primeira autorização de funcionamento de cursos na modalidade de Educação
a Distância será concedida, no âmbito do sistema federal de ensino, sempre pelos conselhos
superiores das instituições da rede federal de ensino ou dos Serviços Nacionais de Aprendizagem,
nos termos do art. 20 da Lei nº 12.513/2011, na redação dada pela Lei nº 12.816/2013;
c) na sequência, os novos cursos e programas serão autorizados, no âmbito do
sistema federal de ensino, pelo órgão nacional de coordenação da rede federal de ensino,
diretamente ou mediante expressa delegação de competência, bem como pelos órgãos próprios dos
Departamentos Nacionais, no caso dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, à luz dos arts. 20 e 20A da Lei nº 12.513/2011, na redação dada pela Lei nº 12.816/2013.
II - Oferta de Educação a Distância (EAD) fora da Unidade da Federação de origem,
no âmbito do sistema federal de ensino:
a) se em instituições de ensino públicas ou em unidades de ensino profissional dos
Serviços Nacionais de Aprendizagem, a abertura desses polos de apoio presencial será autorizada
pelo respectivo órgão colegiado superior da instituição de Educação Profissional vinculada à rede
federal de ensino ou dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, conforme o caso, devendo esta
autorização, para fins de supervisão educacional, ser imediatamente comunicada ao MEC ou, no
caso dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, aos respectivos Departamentos Nacionais, bem
como ao correspondente Conselho de Educação dos Estados e do Distrito Federal, para
conhecimento;
b) se em instituições de ensino privadas, a abertura de polos de apoio presencial
deverá ser autorizada pelo Conselho Estadual de Educação receptor, responsável pela supervisão
educacional desses polos, em regime de colaboração com o sistema federal de ensino, caso a
instituição educacional, que é vinculada ao sistema federal de ensino, já conte com cursos
devidamente implantados na Unidade da Federação de origem do credenciamento, podendo
oferecer esses cursos, desde que nas mesmas condições técnicas e tecnológicas de funcionamento
em que foi aprovada.
Art. 3º As instituições de ensino privadas devem se orientar pelas seguintes
Diretrizes Operacionais Nacionais:
I - Oferta da Educação a Distância (EAD) no âmbito da própria Unidade da
Federação:
a) atenderá ao disposto nas normas emitidas pelo órgão normativo do respectivo
sistema de ensino;
b) o credenciamento da sede da instituição educacional para atuar na modalidade
de Educação a Distância (EAD) e a correspondente autorização de funcionamento de cursos e
programas será concedido pelo respectivo Conselho Estadual de Educação e terão validade plena
para atuação no âmbito da própria Unidade da Federação;
c) para atuação no âmbito da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, essa
autorização de funcionamento deverá se restringir apenas aos cursos incluídos no Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio administrado e divulgado pelo MEC.
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II - Oferta de Educação a Distância (EAD) fora do âmbito da Unidade da Federação:
a) para se beneficiar do regime de colaboração entre os sistemas de ensino, é
condição prévia essencial que a instituição educacional já se encontre credenciada para atuar na
Educação a Distância por parte do sistema de ensino ao qual está jurisdicionada, nos termos das
respectivas Diretrizes Nacionais e já conte com cursos devidamente autorizados e reconhecidos
pelo Conselho Estadual de Educação da Unidade da Federação de origem do credenciamento;
b) a instituição educacional devidamente credenciada para atuar na modalidade de
Educação a Distância (EAD) pelo sistema de ensino ao qual está jurisdicionada, caso esteja
interessada em expandir a sua atuação com polos de apoio presencial fora da sua Unidade da
Federação, poderá habilitar-se para essa oferta de cursos e programas de Ensino Médio, de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas etapas
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, com os mesmos cursos já ofertados na Unidade da
Federação de origem, nas mesmas condições técnicas e tecnológicas de funcionamento em que foi
aprovada, mediante articulação com os Conselhos de Educação receptores nas demais Unidades da
Federação;
c) o Conselho Estadual de Educação que credenciar uma instituição educacional
para atuar no âmbito da Educação a Distância (EAD) e autorizar o funcionamento de cursos nessa
modalidade de ensino para a oferta nas demais Unidades da Federação, caso esta alternativa esteja
prevista no seu projeto pedagógico, deverá comunicar o seu ato normativo aos demais Conselhos
de Educação, encaminhando, também, a avaliação técnica e tecnológica de sua proposta
institucional, que comprove as condições da instituição educacional para atuar com qualidade em
polos de apoio presencial fora de sua Unidade da Federação;
d) o Conselho Estadual de Educação de origem deverá encaminhar aos demais
Conselhos Estaduais de Educação cópias dos respectivos atos de credenciamento institucional e de
autorização de funcionamento de cursos, bem como a avaliação técnica e tecnológica relativa à
instituição de ensino, caracterizando as condições de funcionamento dos seus polos de apoio
presencial e encaminhar, também, os critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Educação
de origem para a oferta de cursos e programas de Educação a Distância (EAD), como indicação ao
Conselho Estadual de Educação e demais órgãos do sistema de ensino receptor para a verificação
das condições de atuação e dos recursos técnicos e tecnológicos disponibilizados nos polos de apoio
presencial;
e) a instituição educacional, de posse do ato de autorização para abertura de polo
de apoio presencial nas demais Unidades da Federação, deverá comunicar ao respectivo Conselho
Estadual de Educação da Unidade da Federação onde pretende atuar, os locais de funcionamento
dos respectivos polos, caracterizados como unidade operacional de apoio presencial, vinculada à
sede da instituição, utilizada para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e
administrativas, para fins de fiscalização e supervisão, a começar pela visita in loco realizada pelo
órgão próprio do sistema de ensino receptor, objetivando a expedição do ato de autorização de
funcionamento dos polos, no menor prazo possível, em regime de colaboração entre os sistemas de
ensino;
f) para a atuação fora da Unidade da Federação de origem, é importante que os
polos de apoio presencial sejam devidamente vistoriados, com base em critérios estabelecidos para
a oferta desses cursos e programas de Educação a Distância (EAD) pelos órgãos dos sistemas de
ensino de origem e receptor, para verificação das condições de instalação e funcionamento dos
polos, em regime de colaboração entre o Conselho Estadual de Educação de origem e o receptor,
para fins da exigida supervisão educacional;
g) identificada e comprovada a existência de irregularidade no funcionamento de
polo de apoio presencial situado fora da Unidade da Federação de origem, a mesma deverá ser
imediatamente comunicada pelos órgãos próprios do sistema de ensino receptor à instituição
educacional e ao respectivo Conselho Estadual de Educação de origem, para que a irregularidade
seja corrigida em, no máximo, 60 (sessenta) dias, a fim de não prejudicar os alunos com a oferta
irregular de cursos;
h) caso a irregularidade apontada não seja corrigida no prazo estipulado de 60
(sessenta) dias ou devidamente justificada pela instituição educacional ao Conselho Estadual de
Educação de origem e ao receptor em, no máximo, 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
notificação, o polo de apoio presencial será imediatamente fechado, encerrando suas atividades,
devendo a instituição educacional encaminhar todos os alunos matriculados para outro
estabelecimento de ensino devidamente regularizado, para fins de continuidade e conclusão de
estudos, sob sua inteira responsabilidade, não importando em nenhum prejuízo para os educandos;
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i) para a autorização de funcionamento de cursos e programas de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, é essencial que a instituição educacional comprove efetivas
condições de prática profissional no polo de apoio presencial, bem como crie reais condições,
mediante acordos de cooperação técnica com instituições ofertantes de campos de estágio
profissional supervisionado, quando for o caso, para o desenvolvimento das correspondentes
atividades práticas exigidas;
j) caberá à sede administrativa da instituição educacional credenciada expedir, sob
sua inteira responsabilidade, históricos escolares, declarações de conclusão de etapas e
modalidades de ensino, certificados e diplomas com as especificações cabíveis, observadas a
legislação e as normas vigentes e, no caso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, serem
devidamente inseridos no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica
(SISTEC) ou similar, administrado pelo MEC, indicando sempre o endereço do local onde o
formando concluiu o curso e os respectivos atos autorizativos nas Unidades da Federação de
origem e de destino.
Art. 4º As instituições de ensino públicas vinculadas aos sistemas estaduais de
ensino devem se orientar por estas Diretrizes Operacionais Nacionais:
I - A oferta de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de
Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas etapas de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, na
modalidade de Educação a Distância (EAD), se dará, prioritariamente, no âmbito do próprio sistema
estadual de ensino, nos seguintes termos:
a) atenderá ao disposto nas normas definidas pelo respectivo Conselho Estadual de
Educação;
b) o credenciamento original da instituição de ensino para atuar na modalidade de
Educação a Distância (EAD) e a autorização de funcionamento de cursos e programas serão
concedidos pelo Conselho Estadual de Educação e terão validade para atuar apenas na sua Unidade
da Federação.
II - Eventual proposta para oferta de Educação a Distância (EAD) por parte de
instituições públicas vinculadas ao sistema estadual de ensino, fora do âmbito da Unidade da
Federação de origem, depende de prévia e expressa autorização do correspondente Conselho
Estadual de Educação.
Art. 5º A idade mínima para ingresso em cursos de Educação de Jovens e Adultos
(EJA) ou de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade de Educação a Distância
(EAD), deverá ser a mesma exigida como pré-requisito para esses cursos desenvolvidos
presencialmente, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e normas complementares
definidas pelo Conselho Nacional de Educação.
Art. 6º Para dar visibilidade e divulgação ao regime de colaboração entre os
sistemas de ensino, será instituído, de conformidade com o art. 8º do Decreto nº 5.622/2005, um
sistema público de acesso, que contará com informações atualizadas das instituições credenciadas,
seus cursos autorizados, alunos matriculados e concluintes por curso e programa, com indicação
dos respectivos polos de apoio presencial devidamente supervisionados, em regime de colaboração
entre os sistemas de ensino.
Art. 7º As instituições educacionais devem diligenciar para garantir o pleno
aproveitamento de estudos realizados entre cursos presenciais e a distância, devidamente
autorizados e ofertados por instituições educacionais credenciadas, conforme disciplinado pela
legislação educacional vigente.
Art. 8º Instituições educacionais que ofereçam cursos de Ensino Médio, de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, presencial ou a distância, devidamente autorizados pelos
órgãos próprios do sistema de ensino para atuar nessas duas modalidades educacionais, cujos
planos de curso em seus objetivos, características e organização curricular, forem similares e
atendam plenamente às Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de
Educação, poderão garantir processos de aproveitamento de estudos que permitam aos seus alunos
o trânsito de uma para outra modalidade educacional, para fins de continuidade e de conclusão de
estudos.
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Art. 9º Os cursos técnicos de nível médio oferecidos na modalidade de Educação a
Distância (EAD) estabelecerão, em seus respectivos projetos pedagógicos, os percentuais mínimos
de atividades presenciais necessários para o cumprimento da formação técnica pretendida,
devendo, para tanto, comprovar previamente a garantia de reais condições de prática profissional e
de desenvolvimento de estágio profissional supervisionado, quando for o caso, mediante celebração
de acordos ou termos de cooperação técnica e tecnológica com outras organizações.
Art. 10 As instituições educacionais que ofertem cursos e programas de Ensino
Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA),
nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, devem comprovar, em seus ambientes
virtuais de aprendizagem ou em sua plataforma tecnológica, plenas condições de atendimento às
necessidades de aprendizagem de seus alunos, garantindo atenção especial à logística desta forma
de oferta educacional, priorizando o acervo bibliográfico virtual sobre o acervo físico.
Art. 11 Os cursos técnicos de nível médio correspondentes a profissões
regulamentadas por legislação e normas específicas devem, necessariamente, levar em
consideração, nos seus planos de curso, as atribuições funcionais legalmente definidas.
Art. 12 O cumprimento destas Diretrizes Operacionais para a oferta de cursos e
programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de
Jovens e Adultos (EJA), na modalidade de Educação a Distância (EAD), em regime de colaboração
entre as diferentes Unidades da Federação, será obrigatório a partir de 60 (sessenta) dias contados
da data de homologação do Parecer CNE/CEB nº 2/2015.
Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 4.024/61 à pág. 265 do vol. 1;
Lei nº 9.131/95 à pág. 43 do vol. 22/23;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Decreto nº 5.622/05 à pág. 447 do vol. 33;
Decreto nº 6.303/07 à pág. 527 do vol. 35;
Resolução CNE/CEB nº 6/12 à pág. 194 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 11/12 à pág. 276 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 12/12 à pág. 332 do vol. 39.

________________________
PARECER CNE/CEB Nº 3/2015 - Aprovado em 12/3/2015
ASSUNTO: Orientações quanto à pertinência da Recomendação da Promotoria de Justiça
Regional de Educação de Santa Maria, que trata do cumprimento da legislação referente ao
direito à educação das pessoas com deficiência em todos os níveis, etapas e modalidades de
ensino
INTERESSADO: Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões regulamentadas
do Estado do Rio Grande do Sul
UF: RS
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão
PROCESSO: 23001.000057/2015-99
I – RELATÓRIO
Histórico
O Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens Profissionais do Estado do Rio
Grande do Sul encaminha consulta a esta Câmara de Educação Básica, solicitando análise e
emissão de Parecer, objetivando orientar o sistema educacional, os órgãos públicos e as
autarquias federais, tais como Conselhos e Ordens Profissionais, isto é, todos os que direta
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ou indiretamente se envolvem na formação e no controle e registros dos profissionais
técnicos de nível médio. Os requerentes procuram saber se podem diligenciar ações, no
âmbito de seu respectivo desempenho profissional, sem causar prejuízos ao futuro
profissional, nem descumprir a legislação educacional, a fim de, também, poder ajudar, na
medida do possível, na orientação correta daqueles que buscam a profissionalização, para
não se frustrarem quando do ingresso no mundo do trabalho.
A motivação para a consulta está fundamentada na Recomendação do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Promotoria de Justiça
Regional de Educação de Santa Maria, cuja cópia está anexada ao protocolado, referente à
sala de recursos multifuncionais e aos docentes para atendimento aos alunos com
necessidades especiais.
Os requerentes registraram, por consenso dos Conselhos e Ordens
Profissionais e das instituições de ensino convidadas e reunidas na Câmara de Educação
do Fórum signatário, o que deve ser destacado sobre a matéria, acerca de saberes e
competências específicas da Educação Básica e da Educação Profissional, com destaque
para as características peculiares do ensino técnico de nível médio. Verifica-se que, na área
da saúde, por exemplo, podem atuar na logística e na gestão profissionais com deficiências
motoras. Entretanto, essas mesmas pessoas podem estar impossibilitadas para a atuação
direta com pacientes. Outro exemplo pode ser dado no caso dos Técnicos em Radiologia.
Por força do Decreto Federal nº 92.790/86, não podem atuar na área radiológica, salvo
fundamentado em decisão médica, pessoas com baixa acuidade visual não corrigível pelo
uso de lentes. Em casos da espécie, por exemplo, os profissionais de orientação
educacional e os psicólogos podem aconselhar eventuais candidatos com deficiência, que
não teriam condições de prática profissional nesses cursos, redirecionando-os para outro
curso que lhes possibilite, no futuro, ter atuação plena e gratificante. O objetivo dessa ação
não é o de rejeitar a pessoa por conta de sua deficiência, uma vez que a opção brasileira
em matéria educacional e trabalhista é a da efetiva inclusão dos seus cidadãos, mas sim o
de orientá-la adequadamente para escolhas realmente inclusivas e não para realidades
que ainda provocariam maior frustração pessoal.
Os requerentes entendem, frente ao exposto, que é imperioso que esta
Câmara faça a distinção, neste caso, entre um curso de Educação Básica — direito público
subjetivo de todos os cidadãos, em termos de preparação para a vida e para continuar
aprendendo — e a Educação Profissional específica, voltada para a profissionalização das
pessoas. Esta distinção é importante para que profissionais da área do trabalho, como é o
caso daqueles que atuam nos Conselhos Regionais e Ordens Profissionais, que são
autarquias encarregadas constitucional e legalmente da verificação das condições de
exercício profissional regulamentado, possam colaborar com os estabelecimentos de
ensino, ajudando-os a dirimir dúvidas em relação à matéria, de modo especial, no que
refere à norma mencionada na referida Recomendação do Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul, em relação ao que é definido pela Resolução CNE/CEB nº 4/2009, cujo
art. 10 define que:
Art. 10
(...) o projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a
oferta do AEE prevendo na sua organização:
I - sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais
didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos;
II - matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria
escola ou de outra escola;
III - cronograma de atendimento de alunos;
IV - plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos
alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas;
V - professores para o exercício da docência do AEE; (...).
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VI - outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua
Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às
atividades de alimentação, higiene e locomoção;
VII - redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do
desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que
maximizem o AEE.
Os requerentes argumentam ainda que, de acordo com o perfil profissional
de conclusão dos cursos técnicos de nível médio em questão, muitas profissões que
contam com atribuições e competências específicas definidas em leis federais,
profissionais das escolas e profissionais do mundo do trabalho devem balizar e orientar os
alunos com deficiência para eventualmente fazerem opções por outros cursos, os quais
futuramente possibilitem aos mesmos a inserção e o desenvolvimento profissional no
mundo do trabalho, promovendo a efetiva inclusão.
É imprescindível neste caso, ensejar uma reflexão sobre as potencialidades
e dificuldades das pessoas com deficiência, para que possam se realizar no âmbito
profissional. Por isso mesmo, recomendam às instituições de ensino que oferecem cursos
técnicos de nível médio, que seja solicitada a inclusão do tema em norma do Conselho
Nacional de Educação, por meio de Parecer orientador.
A Recomendação do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, após
mencionar em seus “considerandos” a legislação e as normas específicas sobre a matéria
da consulta referente à Educação Especial, dentre outras, as relativas à Educação Infantil,
ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio e demais modalidades da Educação Básica, está
formulada nos seguintes termos:
(...)
RECOMENDO:
Às direções e mantenedoras das escolas privadas da Comarca de Santa Maria,
presentes na audiência coletiva realizada na Promotoria Regional da Educação, conforme
lista de presenças em anexo, que:
I - nas decisões administrativas relativas à educação de todos os seus alunos,
incluídos os portadores de deficiência, tenham como norteador o princípio constitucional da
garantia da educação de qualidade de ensino;
II - zelem e adotem as providências administrativas necessárias para a
observância na escola, por todos os profissionais e comunidade escolar, do disposto na
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, promulgada no Brasil, pelo
Decreto 6.949, de 25/08/2009, especialmente no que se refere a educação, não recusando
matrículas de alunos devido à deficiência;
III - providenciem na adequação da escola às normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, conforme Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004, apresentando
laudo de responsabilidade técnica nesta Promotoria de Justiça;
IV - no prazo de sessenta (60) dias:
4.1. comprovem o atendimento do Decreto 7.611, de 17/11/2011; da
Resolução 04/2009 do Conselho Nacional de Educação e Parecer CEEd 251, de 13/04/2010,
e Parecer 56/2006, de 18/01/2006, estes do Conselho Estadual de Educação do RS,
especialmente, quanto à inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e
em atendimento educacional especializado (AEE), ofertado em salas de recursos
multifuncionais, no turno inverso, sendo que o AEE deve integrar o regimento escolar e a
proposta pedagógica da escola, e os professores que atuarem no AEE devem possuir
habilitação específica, com elaboração do plano de AEE de cada aluno, com participação do
professor do AEE, dos professores da sala regular, dos pais e demais profissionais que
atendem o aluno (...).
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Do embasamento legal referente à matéria:
A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), com a
redação dada pela Lei nº 12.796/2013, define o seguinte:
Art. 60 Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios
de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação
exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.
Parágrafo único. O poder público adotará, como alternativa preferencial, a
ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de
ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo.
Do Decreto nº 7.611/2011, que revogou o Decreto nº 6.571/2008, que
dispõe sobre a Educação Especial e o Atendimento Educacional Especializado, podemos
destacar o seguinte:
Art. 1º O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da
educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes:
(...)
VI - adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão
plena.
A Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, no § 2º do art. 5º
indica:
Art. 5º (...)
§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se
inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam
compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até
20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.
Da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, que institui Diretrizes Operacionais
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação
Especial, pela sua relevância, é oportuno destacar o seu art. 1º:
Art. 1º Para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, (revogado pelo
Decreto 7.611/11) os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes
comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em
salas de recursos multifuncionais ou em Centros de Atendimento Educacional Especializado
da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos.
Da análise da matéria
Preliminarmente, é oportuno destacar que a Resolução CNE/CEB nº
4/2009 desempenhou importante papel junto às instituições de ensino públicas de
Educação Básica, modalidade Educação Especial, para que pudessem buscar os recursos
da União, por meio do apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com a finalidade de ampliar a oferta do
atendimento educacional comprometido com a educação inclusiva. Entretanto,
instituições educacionais privadas voltadas para a oferta de oportunidades de
profissionalização das pessoas, não foram e não são alcançadas pela norma em causa, uma
vez que não estão incluídas nesse ordenamento normativo educacional, específico para a
Educação Básica, na modalidade Educação Especial, direcionada para a formação básica do
cidadão. São instituições educacionais de naturezas distintas.
Cabe ressaltar, no entanto, que a norma definida por este Conselho pela
Resolução CNE/CEB nº 4/2009, traz uma contribuição pertinente à matéria da consulta, a
qual é importante registrar neste Parecer. Vejamos: ao descrever as possibilidades para
que o Atendimento Educacional Especializado possa acontecer de várias formas, esta
Câmara de Educação Básica indica claramente, no artigo cujo excerto a seguir é transcrito,
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o apoio que escolas com oferta de cursos técnicos, podem buscar quando não o encontram
no âmbito da sua organização escolar. Os serviços setoriais de saúde, de assistência social
e outros profissionais, tais como os dos próprios Conselhos e Ordens de Profissões
Regulamentadas, podem, no seu campo de atuação específica, em colaboração com os
sistemas e instituições de Educação Profissional, auxiliar no aconselhamento ao jovem e
adulto com deficiência para buscar, em sua própria escola ou em outra, o estudo adequado
que o prepare efetivamente para o exercício de uma profissão, em termos de efetiva
formação para o trabalho.
Art. 9º A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos
professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação
com os demais professores do ensino regular, com a participação das famílias e em interface
com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários ao
atendimento.
Acrescente-se, ainda, para auxiliar as instituições educacionais voltadas
para a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e respectivos itinerários
formativos, o que nos ensina a Lei nº 8.112/90, no § 2º do art. 5º (já transcrito acima), ao
dispor que às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso
público para provimento de cargos compatíveis com a deficiência de que são portadoras,
sendo reservados até 20% das vagas oferecidas no concurso. Corrobora o texto legal acima
citado com a necessidade efetiva de cuidadosa análise, caso a caso, daqueles jovens e
adultos que buscam os cursos técnicos para se profissionalizar efetivamente contando,
para tanto, com a devida orientação de profissionais vinculados ao mundo do trabalho, em
parceria com os sistemas e as instituições de ensino dedicadas à Educação Profissional.
Aqui se pode dizer, ainda, ad argumentandum, que o tempo empreendido
nos estudos e a frustração futura, ao perceber que a prática profissional decorrente de
uma opção inadequada e não orientada corretamente, não se coaduna com as efetivas
possibilidades e dificuldades individuais, gerariam alto nível de negatividade em relação à
inclusão das pessoas com deficiência. Pior ainda seria descobrir que essas frustrações
poderiam perfeitamente ser evitadas com o aconselhamento de profissionais competentes
e comprometidos com os efetivos ideais da educação inclusiva, caso fosse possível essa
articulação e cooperação técnica com as escolas. Com essa parceria poderia ser prestado
um auxílio importantíssimo àquele que demanda por matrícula em um determinado curso
técnico que não o levaria à aspirada inclusão profissional, quando poderia ser orientado a
optar por outro curso técnico de nível médio ou de qualificação profissional integrante do
respectivo itinerário formativo, que lhe abriria portas para a inclusão profissional. Nesse
sentido, a pessoa com deficiência poderia perfeitamente conseguir o desenvolvimento de
saberes e competências profissionais exigidas para o seu exercício profissional de forma
associada com sua realização pessoal, na busca do exercício pleno de sua cidadania.
As parcerias entre as instituições educacionais e o mundo do trabalho, em
especial, promovendo a cooperação entre educadores e demais profissionais competentes
e comprometidos com a educação inclusiva, devem ser fortalecidas na Educação
Profissional para que os egressos dos cursos técnicos, especialmente aqueles com
necessidades especiais, por conta de deficiência transitória ou permanente, consigam
integrar-se plenamente em atividades que lhes permitam a autossuficiência em seu
exercício profissional, o que lhes será extremamente gratificante, por conta de sua
inclusão profissional, direito social e subjetivo, garantido constitucionalmente.
II — VOTO DO RELATOR
À vista do exposto, nos termos deste Parecer, a Câmara de Educação Básica
do Conselho Nacional de Educação reconhece a iniciativa do Ministério Público Federal de
Santa Maria, das instituições de ensino que mantêm cursos técnicos de nível médio e do
Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões Regulamentadas do Estado do Rio
Grande do Sul pela preocupação de todos quanto à atuação conjunta, em colaboração, na
implementação contínua das normas legais e regulamentares quanto ao pleno
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atendimento das pessoas com deficiência, que buscam na educação a oportunidade de
inserção social tão importante para a cidadania plena.
Nesse sentido, em resposta ao que foi requerido a este Conselho,
solicitando desta Câmara de Educação Básica atenta e cuidadosa análise da matéria,
destacamos como indicativos metodológicos específicos, três aspectos que devem ser
observados pelas instituições de ensino que se dedicam à oferta de cursos e programas de
Educação Profissional e Tecnológica, ao receber pedido de matrícula de pessoas com
deficiência:
1 - O acolhimento da pessoa com deficiência pela escola, por meio de
entrevista inicial do candidato, para análise conjunta com o mesmo, em relação à proposta
pedagógica da escola e do plano do curso aprovado pelo órgão competente do sistema
educacional, especialmente na parte referente ao perfil profissional de conclusão do curso
para o qual está sendo solicitada a matrícula. Para essa análise, a instituição educacional
poderá se valer de consultas a profissionais da área, que poderão auxiliar seus educadores
no encaminhamento da matéria junto aos interessados, por exemplo, para identificar
condições necessárias para frequentar o curso em questão com o devido aproveitamento.
2 - O apoio de profissionais que atuam na escola e que sejam vinculados ao
mundo do trabalho para auxiliar, se necessário, o eventual redirecionamento para outro
curso técnico cujos saberes e competências profissionais sejam mais compatíveis com a
deficiência apresentada pelo candidato, demonstrando efetiva preocupação com sua
inclusão no curso de forma comprometida com a real inclusão profissional.
3 - Em caso de necessidade, a escola poderá solicitar o apoio de outros
profissionais vinculados ao mundo do trabalho e a especialistas até mesmo dos próprios
Conselhos e Ordens Profissionais, incrementando parceria e cooperação técnica com a
instituição de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no trabalho de acolhimento,
para desenvolver atento estudo da situação que se apresentar, de modo a propiciar à
pessoa com deficiência o aconselhamento para localizar a melhor alternativa de curso ou
projeto de profissionalização que efetivamente possa promover a efetiva realização
pessoal e profissional, que contribua realmente para sua inclusão, em termos de exercício
pleno da cidadania.
Brasília, (DF), em 12 de março de 2015.
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator
IV – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o Voto do Relator.
Sala das Sessões, em 12 de março de 2015.
Conselheiro Luiz Roberto Alves – Presidente
Conselheiro Antônio Carlos Caruso Ronca – Vice-Presidente
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 8.112/90 à pág. 74 do vol. 17;
Lei nº 12.796/13 à pág. 25 do vol. 40;
Decreto nº 92.790/86 à pág. 100 do vol. 13;
Decreto nº 7611/11 à pág. 64 do vol. 38;
Resolução CNE/CEB nº 4/09 à pág. 139 do vol. 36.

________________________
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PARECER CNE/CEB Nº 4/2015 – APROVADO EM 6.5.2015
ASSUNTO: Consulta sobre a aplicabilidade dos 25% da receita resultante de impostos na
manutenção e desenvolvimento do ensino público, conforme determina o art. 69 da Lei nº
9.394/96
INTERESSADO: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação
Profissional e Trabalho (SECTTI) do Espírito Santo UF: ES
RELATOR: Antonio Ibañez Ruiz
PROCESSO Nº: 23001.000081/2015-28
I – RELATÓRIO
Histórico
A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação
Profissional e Trabalho (SECTTI) do Espírito Santo, por força do Decreto Estadual n°
2.896-R, de 18 de novembro de 2011, passou a ter a competência da gestão da Educação
Profissional no Estado. Por meio do Of. GAB/SECTTI nº 122/2013, o Secretário Jadir José
Péla encaminhou ao Conselho Nacional de Educação a seguinte consulta:
A Secretaria está ampliando o alcance de suas políticas públicas educacionais
e de inclusão social, com a implantação da Rede de Escolas Técnicas Estaduais com o
objetivo de ofertar cursos de Educação Profissional de formação inicial e continuada e
de técnico de nível médio.
Para tanto, solicitamos de Vossa Senhoria, informação da aplicabilidade dos
25% destinados à Educação, preconizada pela LDB, no art. 69.
Esse recurso poderá ser aplicado na Educação Profissional na SECTTI? E em
relação ao art. 69 da LDB § 5º, os valores referidos nesse artigo serão repassados para
a Secretaria de Educação e descentralizados para a SECTTI, ou os recursos percebidos
serão proporcionalmente divididos entre as duas Secretarias?
Fundamentação Legal
1. A Constituição Federal, nos arts. 205 a 214, trata da educação no país. O
art. 212 estabelece que:
A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção
e desenvolvimento do ensino.
2. A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) trata
da temática no Título VII, arts. 68 a 77, e nos incisos V e VI do art. 10.
3. A Resolução CNE/CEB nº 1/2008, que define os profissionais do
magistério, para efeito da aplicação do art. 22 da Lei nº 11.494/2007, em seus arts. 3º, 4º,
7º e 9º, também traz esclarecimentos sobre o tema.
Mérito

O inciso VI do art. 10 da LDB define que:

Os estados incumbir-se-ão de assegurar o Ensino Fundamental e oferecer,
com prioridade, o Ensino Médio a todos que o demandarem, respeitando o
disposto no art. 38 desta lei.
Assim, os recursos financeiros estabelecidos pela Constituição a serem
investidos na educação pelos Estados serão aplicados na manutenção e desenvolvimento
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do ensino (art. 70 da LDB), com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições
educacionais de todos os níveis, compreendendo as despesas que se destinam a:
I – remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais
da educação;
II – aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e
equipamentos necessários ao ensino;
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;
IV – levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente
ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;
V – realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas
de ensino;
VI – concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;
VII – amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao
disposto nos incisos deste artigo;
VIII – aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de
transporte escolar.
Esses dois artigos da LDB mostram que os Estados têm que investir os
recursos determinados pela Constituição no Ensino Fundamental, em colaboração com os
seus Municípios e, prioritariamente, no Ensino Médio. Sendo assim, o Ensino Médio
integrado à Educação Profissional está dentro da prioridade a ser financiada pelos
Estados.
Ao considerar o art. 4ª da Resolução CNE/CEB nº 1/2008, observa-se que:
Art. 4º integram o magistério da Educação Básica, de componentes
profissionalizantes do Ensino Médio integrado com a Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, os docentes:
I – habilitados em cursos de licenciatura plena e em Programas Especiais de
Formação Pedagógica de Docentes;
II – pós-graduados em cursos de especialização para a formação de docentes
para a Educação Profissional Técnica de nível médio, estruturados por área ou
habilitação profissional;
III – graduados bacharéis e tecnólogos com diploma de Mestrado ou
Doutorado na área do componente curricular da Educação Profissional Técnica de
nível médio.
Embora esta Resolução seja exclusivamente para a aplicação do art. 22 da
Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o FUNDEB, ela reforça o entendimento anterior de
que o Ensino Médio integrado à Educação Profissional é prioridade para o financiamento
dos Estados, tanto no ensino regular quanto na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Assim, em resposta à primeira pergunta se “os recursos provenientes dos
25% destinados à Educação, preconizada pela LDB no art. 69, podem ser repassados à
Educação Profissional na Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação
Profissional e Trabalho”, esclarecemos que só poderão ser repassados os recursos para
investimento no Ensino Médio integrado à Educação Profissional, desde que sua aplicação
obedeça ao artigo 70 da LDB.
Quanto ao questionamento se, “em relação ao art. 69 da LDB § 5º, os
valores referidos nesse artigo serão repassados para a Secretaria da Educação e
descentralizados para a SECTTI, ou os recursos percebidos serão proporcionalmente
divididos entre as duas secretarias”, a resposta é que, se a Federação se relaciona
mediante o regime de colaboração entre União, Estados e Municípios, com maior razão
devemos defender a colaboração entre Secretarias, de tal forma que a Secretaria Estadual
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho e a Secretaria Estadual
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de Educação deverão acordar os recursos que cada uma delas receberá e comunicar ao
Governador para que a Secretaria responsável por repassar os recursos, o faça para cada
Secretaria, nas datas estabelecidas na Lei.
II – VOTO DO RELATOR
Responda-se à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Educação Profissional e Trabalho nos termos deste Parecer.
Brasília (DF), 6 de maio de 2015.
Conselheiro Antonio Ibañez Ruiz – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 6 de maio de 2015.
Conselheiro Luiz Roberto Alves – Presidente
Conselheiro Antonio Carlos Caruso Ronca – Vice-Presidente
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.494/07 à pág. 31 do vol. 34;
Resolução CNE/CEB nº 1/08 à pág. 181 do vol. 35.

________________________
PARECER CNE/CEB Nº 5/2015 -- APROVADO EM 10.6.2015
ASSUNTO: Remição de pena pelo estudo de pessoas em privação de liberdade no sistema
prisional brasileiro
INTERESSADOS: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB),
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC) e
Ministério da Justiça
UF: DF
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão
PROCESSO: 23001.000086/2015-51
I – RELATÓRIO
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(SECADI/MEC) encaminhou ao Conselho Nacional de Educação (CNE) o Ofício nº
2.799/2012/GAB/SECADI/MEC, pelo qual o Ministério da Educação e o Ministério da
Justiça solicitam Parecer desta Câmara de Educação Básica sobre a possibilidade de oferta
de atividades educacionais para fins de remição de pena pelo estudo para as pessoas em
privação de liberdade no sistema prisional brasileiro.
A Nota Técnica nº 125/2012/MEC/MJ encaminhada pela SECADI/MEC,
com a intenção de subsidiar o CNE quanto à análise e elaboração de Parecer sobre a
matéria, provocou quase imediata movimentação, gerando debates ao longo dos anos de
2013 e 2014 com os diferentes atores sociais envolvidos.
A referida Nota Técnica trata de manifestação conjunta do Ministério da
Educação e do Ministério da Justiça, por intermédio, respectivamente, da CoordenaçãoGeral de Educação de Jovens e Adultos, da Diretoria de Políticas de Alfabetização e
Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação (CGEJA/DPAEJA/SECADI/MEC) e da
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Coordenação-Geral de Reintegração Social e Ensino, da Diretoria de Políticas
Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça
(CGRSE/DIRPP/DEPEN/MJ), especificamente sobre a remição de pena pelo estudo para as
pessoas em privação de liberdade no sistema prisional brasileiro, a partir da Lei nº
7.210/84 (Lei de Execução Penal).
Considerando que a SECADI/MEC pretendia que esse estudo do CNE fosse
realizado em regime de colaboração com o Conselho Nacional de Políticas Criminais e
Penitenciárias (CNPCP), o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), esses órgãos e a própria SECADI/MEC foram convidados, pela
Câmara de Educação Básica, em diversas oportunidades, ao longo desse período, para o
debate da matéria, tendo sido recolhidos preciosos subsídios.
O ponto de partida para esse estudo, obviamente, é o entendimento de que
a educação é um direito humano fundamental. O art. 6º da Constituição Federal (CF)
elenca a educação como o primeiro dos direitos sociais a serem garantidos ao cidadão
brasileiro. O § 1º do art. 208 da CF destaca que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo, e o § 2º do mesmo artigo assegura que o não oferecimento do
ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da
autoridade competente. Este ensino obrigatório e gratuito deve ser garantido a todos os
brasileiros, na qualidade de direito público subjetivo e direito social, definido pelo inciso I
do mesmo art. 208, como sendo a Educação Básica, obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)
aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que
a ela não tiveram acesso na idade própria.
A redação dada a este preceito na nossa Carta Magna pela Emenda
Constitucional nº 59/2009, garantindo o direito subjetivo e social a todas as pessoas que,
por qualquer motivo, não tenham tido acesso completo à Educação Básica na chamada
idade própria, isto é, até os 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, efetivamente, obriga o Poder
Público à oferta dos programas educacionais de Educação Básica a todos os habitantes do
sistema prisional brasileiro que ainda não tenham concluído o Ensino Médio, quando se
viram privados de liberdade e passaram a viver no sistema prisional.
Esse princípio constitucional foi expressamente reafirmado na estratégia
9.8 da meta 9 do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, nos
seguintes termos: assegurar a oferta da Educação de Jovens e Adultos, nas etapas do Ensino
Fundamental e Médio, às pessoas privadas de liberdade, em todos os estabelecimentos
penais, assegurando-se a formação específica dos professores e das professoras e a
implementação de Diretrizes Nacionais em regime de colaboração.
O art. 205 da Constituição Federal não deixa dúvida alguma ao definir que a
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Entendemos que a redação dada
a esse artigo constitucional, de fato, obriga o Poder Público, em colaboração com a
sociedade, a incluir, necessariamente, em sua oferta de programas educacionais, também,
de Educação Profissional, em termos de qualificação para o trabalho, como define o
preceito constitucional.
É com este entendimento amplo da Educação Básica que a oferta de
programas educacionais no interior do sistema prisional brasileiro deve ser encarada na
perspectiva do cumprimento de direito indisponível, que deve ser efetivamente
assegurado a todas as pessoas em situação de privação de liberdade, pois esta situação
passageira, independentemente dos motivos que as conduziram à transitória privação de
liberdade, não anula a titularidade de seus direitos fundamentais, sociais e subjetivos.
O § 1º do art. 208 da Constituição Federal é enfático, ao definir que o acesso
ao ensino obrigatório e gratuito é direito publico subjetivo. O § 2º do mesmo artigo ainda
dispõe que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta
irregular importa responsabilidade da autoridade competente. A Lei nº 9.394/96 (LDB), de
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um lado, no inciso IV do art. 4º, na redação dada pela Lei nº 12.796/2013, reafirma o dever
do Estado em relação à educação escolar pública mediante a garantia de acesso público e
gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade
própria. Por outro lado, o art. 5º da LDB, define que o acesso à Educação Básica obrigatória
é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação
comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e,
ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo. O § 4º do mesmo art. 5º,
por sua vez, determina que, comprovada a negligência da autoridade competente para
garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de
responsabilidade.
Nesse contexto é que devem ser analisados os dispositivos da Lei nº
7.210/84 (Lei de Execução Penal). O art. 10 da referida Lei estabelece que a assistência ao
preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à
convivência em sociedade. No artigo seguinte, são definidas as ações que devem ser
adotadas em termos de assistência educacional aos presos, isto é, àqueles que estão
temporariamente privados de liberdade. O inciso IV do art. 11 dessa Lei determina
expressamente que os estabelecimentos penais devem oferecer assistência educacional
aos presos. Por outro lado, a Lei nº 9.394/96 define, no seu art. 37, que a Educação de
Jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos
no Ensino Fundamental e Médio na idade própria. Este artigo, originalmente, contava com
dois parágrafos: o § 1º determina que os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos
jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses,
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. O § 2º define que o Poder Público
viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações
integradas e complementares entre si. Entretanto, a Lei nº 11.741/2008 introduziu nesse
artigo da LDB o § 3º, com a seguinte redação: a Educação de Jovens e Adultos deverá
articular-se, preferencialmente, com a Educação Profissional, na forma do regulamento.
Os dispositivos legais acima citados não deixam margem para dúvidas
quanto à responsabilidade do Poder Público em relação à educação de toda a população de
jovens e adultos que, por qualquer motivo, não tiveram condições de concluir a Educação
Básica, enquanto direito social e subjetivo, na chamada idade própria. Essa
responsabilidade abrange tanto as pessoas livres quanto aquelas que vivem em situação
temporária de privação de liberdade.
Por outro lado, em 11 de março de 2009, o Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária (CNPCP) instituiu a Resolução nº 3/2009, que dispõe sobre as
Diretrizes Nacionais para a oferta de educação nos estabelecimentos penais. Seguindo na
mesma direção, em 19 de maio de 2010, o Conselho Nacional de Educação instituiu a
Resolução CNE/CEB nº 2/2010, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 4/2010, que
dispõe sobre Diretrizes Nacionais para a oferta de Educação de Jovens e Adultos em
situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Além desses importantes
documentos normativos, merecem destaque os referenciais políticos e pedagógicos da
Educação de Jovens e Adultos presentes em documentos nacionais e internacionais que
reafirmam a importância da educação ao longo da vida, englobando todo o processo de
aprendizagem permanente, formal ou informal, no que diz respeito ao enriquecimento de
saberes, de conhecimentos e de habilidades, além de aperfeiçoar suas qualificações
técnicas ou profissionais.
A Resolução CNE/CEB nº 2/2010 considerou, entre outros motivos, as
responsabilidades do Estado e da sociedade quanto à garantia do direito à educação para
os jovens e os adultos nos estabelecimentos penais e à necessidade da existência de
normas que regulamentem sua oferta, para possibilitar o adequado cumprimento dessas
responsabilidades. A Resolução nº 3/2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, definiu Diretrizes Nacionais para a oferta de educação nos estabelecimentos
penais. O protocolo de intenções firmado entre o Ministério da Justiça e o da Educação
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teve como objetivo fortalecer e qualificar a oferta de educação em espaços de privação de
liberdade. O projeto “Educando para a liberdade”, fruto de parceria entre os Ministérios da
Educação e da Justiça, juntamente com a Representação da UNESCO no Brasil, constitui
referência fundamental para o desenvolvimento de uma política pública de educação no
contexto de privação de liberdade, elaborada e implementada de forma integrada.
O conjunto dessas ações educacionais desenvolvidas em contexto de
privação de liberdade deve estar calcado em legislação e normas educacionais vigentes no
país, bem como na Lei de Execução Penal e nos tratados internacionais firmados pelo
Brasil, no âmbito das políticas públicas orientadas para a defesa dos direitos humanos e
para a assistência às pessoas que estejam vivendo em uma situação transitória de privação
de liberdade.
As Diretrizes Nacionais instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 2/2010,
com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 4/2010, definem, no art. 3º, que a oferta de
Educação de Jovens e Adultos em estabelecimentos penais deverá obedecer às seguintes
orientações básicas:
Art. 3º (...)
I – é atribuição do órgão responsável pela educação nos Estados e no Distrito
Federal (Secretaria de Educação ou órgão equivalente) e deverá ser realizada em
articulação com os órgãos responsáveis pela sua administração penitenciária, exceto nas
penitenciárias federais, cujos programas educacionais estarão sob a responsabilidade do
Ministério da Educação em articulação com o Ministério da Justiça, que poderá celebrar
convênios com Estados, Distrito Federal e Municípios;
II – será financiada com as fontes de recursos públicos vinculados à
manutenção e desenvolvimento do ensino, entre as quais o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB), destinados à modalidade de Educação de Jovens e Adultos e, de forma
complementar, com outras fontes estaduais e federais;
III – estará associada às ações complementares de cultura, esporte, inclusão
digital, educação profissional, fomento à leitura e a programas de implantação, recuperação
e manutenção de bibliotecas destinadas ao atendimento à população privada de liberdade,
inclusive as ações de valorização dos profissionais que trabalham nesses espaços;
IV – promoverá o envolvimento da comunidade e dos familiares dos
indivíduos em situação de privação de liberdade e preverá atendimento diferenciado de
acordo com as especificidades de cada medida e/ou regime prisional, considerando as
necessidades de inclusão e acessibilidade, bem como as peculiaridades de gênero, raça e
etnia, credo, idade e condição social da população atendida;
V – poderá ser realizada mediante vinculação a unidades educacionais e a
programas que funcionam fora dos estabelecimentos penais;
VI – desenvolverá políticas de elevação de escolaridade associada à
qualificação profissional, articulando-as, também, de maneira intersetorial, a políticas e
programas destinados a jovens e adultos;
VII – contemplará o atendimento em todos os turnos;
VIII – será organizada de modo a atender às peculiaridades de tempo, espaço
e rotatividade da população carcerária levando em consideração a flexibilidade prevista no
art. 23 da Lei nº 9.394/96 (LDB).
O art. 4º da mesma Resolução ainda definiu que deverão ser
institucionalizados os mecanismos de informação sobre a educação em espaços de
privação de liberdade, objetivando o planejamento e o controle social dessas atividades
educacionais. Para tanto, os órgãos responsáveis pela educação nos Estados e no Distrito
Federal deverão:
Art. 4º (...)
I – tornar público, por meio de relatório anual, a situação e as ações
realizadas para a oferta de Educação de Jovens e Adultos, em cada estabelecimento penal
sob sua responsabilidade;
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II – promover, em articulação com o órgão responsável pelo sistema prisional
nos Estados e no Distrito Federal, programas e projetos de fomento à pesquisa, de produção
de documentos e publicações e a organização de campanhas sobre o valor da educação em
espaços de privação de liberdade;
III – implementar nos estabelecimentos penais estratégias de divulgação das
ações de educação para os internos, incluindo-se chamadas públicas periódicas destinadas a
matrículas.
Em seu art. 5º, a Resolução CNE/CEB nº 2/2010 estabelece que os Estados,
o Distrito Federal e a União, levando em consideração as especificidades da educação em
espaços de privação de liberdade, deverão incentivar a promoção de novas estratégias
pedagógicas, produção de materiais didáticos e a implementação de novas metodologias e
tecnologias educacionais, assim como de programas educativos na modalidade Educação a
Distância (EAD), a serem empregados no âmbito das escolas do sistema prisional.
O art. 6º da Resolução dispõe que a gestão da educação no contexto
prisional deverá promover parcerias com diferentes esferas e áreas de governo, bem como
com universidades, instituições de Educação Profissional e organizações da sociedade civil,
com vistas à formulação, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas de
Educação de Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade.
Para essas parcerias, o parágrafo único do mesmo artigo define que elas
devem complementar a política educacional implementada pelos órgãos próprios
responsáveis pela educação no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Por
outro lado, o art. 7º determina que as autoridades responsáveis pela política de execução
penal nos Estados e Distrito Federal deverão, conforme previsto nas Resoluções do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, propiciar espaços físicos adequados às
atividades educacionais, esportivas, culturais, de formação profissional e de lazer,
integrando-as às rotinas dos estabelecimentos penais. O parágrafo único desse mesmo
artigo ainda acrescenta que os Estados e o Distrito Federal deverão contemplar no seu
planejamento a adequação dos espaços físicos e instalações disponíveis para a
implementação das ações de educação de forma a atender a essas exigências.
Ainda, nos termos do art. 8º da Resolução, as ações, projetos e programas
governamentais destinados a EJA, incluindo o provimento de materiais didáticos e escolares,
apoio pedagógico, alimentação e saúde dos estudantes, contemplarão as instituições e
programas educacionais dos estabelecimentos penais. O art. 9° prevê que a oferta de
Educação Profissional nos estabelecimentos penais deverá seguir as Diretrizes Curriculares
Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, inclusive em relação ao estágio
profissional supervisionado concebido como ato educativo. O art. 10, por sua vez, estabelece
que as atividades laborais e artístico-culturais deverão ser reconhecidas e valorizadas como
elementos formativos integrados à oferta de educação, podendo ser contempladas no projeto
político-pedagógico como atividades curriculares, desde que devidamente fundamentadas.
Para tanto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, as atividades
laborais, artístico-culturais, de esporte e de lazer, previstas no caput deste artigo, deverão
ser realizadas em condições e horários compatíveis com as atividades educacionais.
De acordo com o art. 11 da Resolução, por outro lado, educadores, gestores
e técnicos que atuam nos estabelecimentos penais deverão ter acesso a programas de
formação inicial e continuada que levem em consideração as especificidades da política de
execução penal. O § 1º do mesmo artigo define que os docentes que atuam nos espaços
penais deverão ser profissionais do magistério devidamente habilitados e com remuneração
condizente com as especificidades da função; por sua vez, o § 2º do mesmo artigo pontua
que a pessoa privada de liberdade ou internada, desde que possua perfil adequado e receba
preparação especial, poderá atuar em apoio ao profissional da educação, auxiliando-o no
processo educativo e não em sua substituição.
O art. 12 da Resolução esclarece que o planejamento das ações de educação
em espaços prisionais poderá contemplar, além das atividades de educação formal,
propostas de educação não formal, bem como de educação para o trabalho, inclusive na
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modalidade de Educação a Distância, conforme orientações específicas deste Conselho. O
art. 13 esclarece que os planos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Municípios deverão incluir objetivos e metas de educação em espaços de privação de
liberdade que atendam as especificidades dos regimes penais previstos no Plano Nacional de
Educação. Para tanto, nos termos do art. 14, os Conselhos de Educação dos Estados e do
Distrito Federal atuarão na implementação e fiscalização destas Diretrizes, articulando-se,
para isso, com os Conselhos Penitenciários Estaduais e do Distrito Federal ou seus
congêneres, sendo que, de acordo com o parágrafo único do mesmo artigo, nas
penitenciárias federais a atuação prevista compete ao Conselho Nacional de Educação ou,
mediante acordo e delegação, aos Conselhos de Educação dos Estados onde se localizam os
estabelecimentos penais.
Assim, por oportuno, o Parecer da Câmara de Educação Básica deve
incorporar grande parte dessas Diretrizes Nacionais definidas pela Resolução CNE/CEB nº
2/2010, para deixar claro que a educação de pessoas privadas de liberdade é parte
integrante da política educacional brasileira, realizada nos termos da legislação e das
normas educacionais vigentes no país e que essa política é que deve orientar os programas
de remição de pena por estudo. Diversos estudos e pesquisas acadêmicas sobre o
desenvolvimento de atividades educacionais em estabelecimentos penais demonstram
que este é um espaço diferenciado do presídio, um lugar onde as relações podem ser
estabelecidas em outras bases. Obviamente, como em qualquer espaço social, o potencial
formativo da educação escolar encontra-se submetido às condições objetivas em que
ocorre a atividade educacional.
Em sintonia com a finalidade básica definida para a educação nacional pelo
art. 205 da Constituição Federal e pelo art. 2º da LDB, no que diz respeito ao pleno
desenvolvimento da pessoa (do educando), seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho, a política de educação nas prisões deve atender basicamente
ao desafio de extensão das políticas públicas de pleno acesso à educação, incluindo a
população carcerária. Para tanto, é fundamental a perspectiva de definição de parâmetros
de qualidade para a promoção dessa educação, que efetivamente contribua para a
restauração da autoestima e para a reintegração do indivíduo na sociedade.
Estas são as orientações básicas que deverão guiar a oferta de atividades
educacionais no sistema prisional brasileiro. Os cidadãos que, em situação de privação de
liberdade, forem motivados e decidam utilizar o seu tempo disponível para participar
efetivamente dessas atividades educacionais, no âmbito da Educação Básica, farão valer
seus direitos públicos subjetivos e sociais em relação ao aprimoramento pessoal e
profissional, elevando os níveis de escolaridade e complementando a Educação Básica,
com a comprovação de efetiva aprendizagem, devidamente avaliada pelos educadores
participantes do projeto educacional.
O estudo acompanhado pela equipe educacional que atua no sistema
prisional, em regime de cooperação entre as áreas da educação e da justiça, possibilita a
adoção da remição como um direito de redução da duração da pena de privação de
liberdade que o custodiado interno no sistema prisional brasileiro adquire pelo exercício
de seu direito público subjetivo à educação. Com isso, ele faz jus aos benefícios definidos
pela Lei nº 12.433/2011, que alterou dispositivos definidos nos artigos 126, 127, 128 e
129 da Lei nº 7.210/84, tornando possível, não a remição da pena como beneficio ou
perdão, e sim a remição da pena pelo estudo, de acordo com as seguintes alterações
introduzidas na Lei de Execução Penal, a qual contempla, também, a remição de pena pelo
trabalho ou mesmo pela leitura orientada, na perspectiva da realização de estudo
individualizado:
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 7
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I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda
de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de
trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.
§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos
estudos continuará a beneficiar-se com a remição.
§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3
(um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o
cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que
usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de
educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova,
observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.
§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.
§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério
Público e a defesa.
Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do
tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar.
Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos
os efeitos.
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da
execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de
ensino de cada um deles.
§ 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá
comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a
frequência e o aproveitamento escolar.
§ 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.
Ressalta-se que a Lei nº 12.433/2011 trouxe a possibilidade da remição
pelo estudo sem prejuízos à remição de pena pelo trabalho, expondo claramente que as
duas atividades são compatíveis e podem ser cumulativas, ou seja, não há impedimento
legal para que um custodiado, provisório ou não, trabalhe em um período e estude em
outro, obtendo assim o direito a 2 (dois) dias de remição para cada 3 (três) dias em
exercício, desde que atendido o disposto no § 3º do art. 226 da referida Lei: Para fins de
cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de
forma a se compatibilizarem.
A remição de pena concedida em função de objetivos educacionais torna-se
um importante mecanismo de promoção do exercício do direito de cidadania. A Lei nº
12.433/2011 define a frequência escolar como registro válido para a conversão de horas
em dias de pena remida quando esta frequência se relacionar à efetiva atividade escolar
nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, incluindo o chamado ensino
profissionalizante, ou seja, a Educação Profissional e Tecnológica (artigos 39 até 42 da
LDB, na redação dada pela Lei nº 11.741/2008).
Podem ser incluídos nesta proposição os dispositivos sobre a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, contemplada nos artigos 36–A até 36–D da LDB, na
redação dada pela Lei nº 11.741/2008, bem como a Educação Superior, definida nos
termos dos artigos 43 até 57 da LDB. Evidentemente, a remição de pena deverá sempre
vincular-se à efetiva frequência do prisioneiro às atividades de estudo e ensino,
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desenvolvidas nas modalidades presenciais ou a distância, devidamente acompanhadas,
supervisionadas e avaliadas pelos órgãos próprios do sistema educacional brasileiro em
cooperação com a área da justiça.
Portanto, vencido o desafio de alteração da legislação para fins de
reconhecimento da remição da pena pelo estudo, faz-se necessário, também, detalhar o
alcance desta medida. A educação nos estabelecimentos penais não deve se reduzir
simplesmente às atividades formais de ensino, uma vez que ela pode acontecer ainda na
relação cotidiana do espaço prisional que compreende características de atividades de
ensino não formais, inclusive com adoção de metodologias e de plataformas tecnológicas
de Educação a Distância. Nesse sentido, se ampliam as possibilidades de educação nas
prisões, por meio do fomento e interface com as atividades de cultura, esporte, trabalho e
saúde previstas nas respectivas propostas pedagógicas, bem como de ser considerada a
participação nas atividades de educação não formal no cômputo do cálculo para a remição
da pena.
Para tanto, é fundamental que as operadoras da execução penal
reconheçam essas formas de educação e que sejam definidos critérios para a normatização
dessa prática, inclusive fomentando parcerias, no caso da Educação Profissional e da
Educação a Distância, com instituições públicas e/ou privadas, conforme já prevê as
Resoluções CNE/CEB nº 2/2010, nº 3/2010, nº 4/2010 e nº 6/2012, bem como pelo
Parecer CNE/CEB nº 12/2012, revisado pelo Parecer CNE/CEB nº 2/2015, em processo de
homologação ministerial.
Na perspectiva de ampliação e da qualificação da oferta de educação no
sistema prisional brasileiro, o Decreto nº 7.626/2011 instituiu o Plano Estratégico de
Educação no Âmbito do Sistema Prisional (PEESP), estabelecendo as atribuições dos
Ministérios da Educação e da Justiça para o financiamento das ações, bem como dos
sistemas de ensino para efetivação da oferta educacional nos estabelecimentos penais.
Assim, esse direito pressupõe uma ação articulada entre os dois Ministérios, bem como a
atuação cooperativa das respectivas Secretarias Estaduais de Educação e dos órgãos
responsáveis pelos serviços de administração do sistema prisional. Para a consecução
desse objetivo, pode-se contar com a participação da sociedade civil, entre outros, por
meio da atuação nos diferentes Fóruns de Educação de Jovens e Adultos organizados no
Brasil, a Conferência Internacional de Jovens e Adultos (CONFITEA), bem como a relevante
contribuição dos diferentes movimentos da Pastoral Carcerária e das Instituições de
Educação Superior.
Em quaisquer circunstâncias ou modalidades de ensino que forem
adotadas, sempre será necessário que haja o devido acompanhamento das atividades
educacionais desenvolvidas, tanto para fins de certificação dos concluintes, que
fundamente a elevação do seu nível de escolaridade, bem como para documentar o nível
de aprendizagem dos educandos para fins de continuidade de seus estudos, em caso de
transferência para outro estabelecimento prisional ou mesmo quando de sua liberação,
por meio de relatórios circunstanciados do desenvolvimento da aprendizagem, nos termos
da Resolução CNE/CEB nº 3/2012. Para poder contar com a correspondente remição de
pena, entretanto, a Lei de Execução Penal considera necessário que as autoridades
educacionais promovam o devido controle de frequência dos educandos, incluindo a
avaliação de aproveitamento da aprendizagem, como uma das condições essenciais para a
obtenção da certificação das etapas de estudo da Educação Básica. Com essa certificação, a
pessoa privada de liberdade no sistema prisional brasileiro faz jus, ainda, à obtenção de
acréscimos na redução de sua pena. Para tanto, todas as atividades educacionais
programadas, sejam presenciais ou utilizando plataformas tecnológicas adequadas para a
promoção da Educação a Distância, devem contar com o necessário acompanhamento
didático-pedagógico e ser organizadas segundo calendário próprio, que contemple a
participação dos estudantes em sala de aula ou outros ambientes de aprendizagem,
observando um tempo diário, mensal, semestral ou anual disponível para estas atividades
educacionais devidamente acompanhadas e registradas, possibilitando aos educandos o
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contínuo e articulado aproveitamento de estudos, para fins de elevação de seu nível de
escolaridade ou de qualificação para o trabalho.
A proposta pedagógica e a organização curricular devem contemplar as
especificidades dessa modalidade educacional, apresentadas nas Diretrizes Curriculares
Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Programas governamentais que
integrem a EJA e a profissionalização nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio, para fins de remição de pena, devidamente avaliadas, em termos de
desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, propostos pela LDB, devem considerar
a carga horária determinada pela legislação e pelas normas educacionais pertinentes,
tanto em relação à Educação de Jovens e Adultos, quanto à Educação Profissional. No caso
da Educação a Distancia, a carga horária dever ser contemplada na proposta pedagógica
do curso, prevendo encontros presenciais e atividades de orientação de estudos e de
avaliação da aprendizagem, com o acompanhamento de tutoria especializada ou similar.
Os programas e ações de alfabetização de jovens e adultos oferecidos em
parceria com as Secretarias Estaduais ou Municipais de Educação, ou mesmo com
Instituições de Educação Superior, bem como instituições não governamentais autorizadas
ou conveniadas com o Poder Público, deverão estar previstos no projeto políticopedagógico da unidade educacional, em comum acordo de cooperação técnica com o
estabelecimento penal, contemplando plano de curso e/ou de estudos com a respectiva
carga horária, participação do educador alfabetizador, instituição responsável, referencial
teórico-metodológico, material didático, acompanhamento e avaliação da aprendizagem
dos educandos. A alfabetização de jovens e adultos pode se dar tanto nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, quanto por meio de
programas específicos, ficando a critério da gestão local definir qual a oferta de
alfabetização que melhor atenda a cada estabelecimento penal. Para o cálculo da remição
de pena pelo estudo, serão contabilizadas as horas de efetiva frequência às aulas do
referido programa de alfabetização, nos termos legais e regulamentares.
Conforme previsto no art. 38 da LDB, os sistemas de ensino manterão
cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo,
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Esses exames
correspondem ao nível de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio. Além
dos exames supletivos ofertados pelas redes municipais e estaduais de ensino, os exames
também podem ser realizados pelo Ministério da Educação, em parceria com as
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. É o caso do Exame Nacional para a
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), que certifica a conclusão do
Ensino Fundamental, e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), na função de ENCCEJA,
que certifica a conclusão do Ensino Médio, ressaltando-se que, para a participação no
ENEM, não é exigida a conclusão prévia do Ensino Fundamental. Tanto os exames
supletivos estaduais quanto os oferecidos em parceira com o MEC podem ser aplicados
diretamente nos estabelecimentos penais. Pode ser lançado edital específico adequado a
esse contexto e serem realizados exames a partir da adesão das unidades prisionais,
contando com o apoio das Secretarias de Educação e de Justiça. Para a emissão de
certificado de conclusão do Ensino Médio é imprescindível que o responsável pedagógico
do estabelecimento penal, no ato da inscrição no ENEM, indique a opção “certificação”,
pois, caso contrário, a Secretaria Estadual de Educação ou o órgão competente para a
emissão do certificado não poderá emiti-lo. O § 5º do art. 126 da Lei nº 12.433/2011
estabelece que do “tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3
(um terço) no caso de conclusão do Ensino Fundamental, Médio ou Superior durante o
cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de
educação”.
Assim, em caso de aprovação e conclusão de nível de ensino por meio de
exames supletivos ou similares, deve ser utilizado um valor de referência a ser definido
conjuntamente em Resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
(CNPCP) e do Conselho Nacional de Educação (CNE), para fins de contabilização das horas
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de estudo para a remição de pena, a carga horária definida pelas normas específicas que
regulam a oferta desses cursos na modalidade de Educação a Distância, destacando-se que
todos esses procedimentos deverão ser previstos no projeto político-pedagógico da
unidade educacional, em comum acordo com a administração do estabelecimento penal.
Para a oferta de atividades educacionais complementares e de qualificação
profissional, como cursos e oficinas, estas devem estar integradas no projeto políticopedagógico da unidade educacional, definida articuladamente com o sistema prisional e
serem oferecidas por instituições devidamente autorizadas ou conveniadas com o Poder
Público e/ou privadas. O plano do curso referente à oficina ou realização de atividades de
prática profissional deve contemplar a modalidade de oferta (presencial ou a distância), a
instituição responsável, os educadores envolvidos, os objetivos a serem alcançados, os
referenciais teóricos e metodológicos utilizados, a carga horária planejada, os conteúdos
curriculares propostos e os processos planejados para propiciar contínua avaliação da
aprendizagem e contínua recuperação da aprendizagem dos educandos de menor
rendimento, objetivando a progressão em seus esforços de elevação dos níveis de
escolaridade e de construção de seus itinerários formativos para fins de
profissionalização. No caso de atividades de Educação a Distancia, estas deverão ser
realizadas necessariamente com o devido acompanhamento de professor/tutor. Assim,
para o cômputo dessas horas para a remição de pena pelo estudo em atividades
educacionais complementares, deverão ser consideradas as horas de efetiva participação
nas referidas atividades educacionais.
No caso de atividades de leitura, estas deverão ser planejadas sob a forma
de metodologia de projetos de trabalho, tais como em círculos de leitura e outros espaços,
contemplando o acompanhamento das atividades de autoestudo por parte de um
mediador, tutor ou similar. O registro das horas efetivamente dedicadas a essa atividade
deve incluir a exigência de apresentação de resenhas ou a adoção de outras formas de
acompanhamento dos resultados dessa autoaprendizagem. O acompanhamento é
condição necessária para o cômputo das horas individualizadas de estudo orientado, pois
a Lei de Execução Penal permite que elas sejam informadas e contabilizadas para fins de
remição da pena, nos termos legais e regulamentares para o desenvolvimento da
aprendizagem permanente.
Em quaisquer das alternativas, presenciais ou a distância, mediadas por
tecnologias específicas e devidamente orientadas por tutores ou similares, bem como
desenvolvidas coletivamente ou por meio de autoinstrução ou autoestudo, como é o caso,
por exemplo, dos projetos de leituras monitoradas, os procedimentos para os registros
relativos à frequência nas atividades educacionais para o cômputo das horas para fins de
remição de pena são absolutamente essenciais. Todo esse acompanhamento da
aprendizagem dos educandos deve estar contemplado no respectivo projeto políticopedagógico, construído pela equipe de educadores, em regime de colaboração com os
órgãos próprios da Justiça.
Os instrumentos pedagógicos de controle da frequência feito pelos
educadores/professores/tutores, resultam nos contínuos registros para fins de remição de
pena, os quais deverão ser feitos em documento próprio, conforme estabelecido em norma
específica do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), pelos órgãos
responsáveis pela Administração do Sistema Prisional, em observância aos dispositivos
previstos na Lei de Execução Penal. Destaca-se, por último, a necessidade de garantir a
permanente organização documental da trajetória escolar do estudante por parte dos
órgãos responsáveis pela educação nos estabelecimentos penais, a fim de possibilitar
efetiva continuidade dos estudos aos egressos do sistema prisional.
II – VOTO DO RELATOR
À vista do exposto, nos termos deste Parecer, submeto à apreciação da
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação o anexo Projeto de
Resolução, que dispõe sobre as Diretrizes Operacionais Nacionais para a remição de pena
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pelo estudo de pessoas em privação de liberdade nos estabelecimentos penais do sistema
prisional brasileiro.
Brasília (DF), 10 de junho de 2015.
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 10 de junho de 2015.
Consº Luiz Roberto Alves – Presidente
Consº Antonio Carlos Caruso Ronca – Vice-Presidente
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Dispõe sobre as Diretrizes Operacionais Nacionais para a remição de pena pelo estudo de pessoas em
privação de liberdade nos estabelecimentos penais do sistema prisional brasileiro.
O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no
uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na alínea “c” do parágrafo 1º do
artigo 9º da Lei nº 4.024/61, com a redação dada pela Lei nº 9.131/95, com base nos arts. 6º, 205 e
208 da Constituição Federal, nos arts. 2º, 37 a 42 e 80 da Lei nº 9.394/96, nos arts. 126 a 129 da Lei
nº 7.210/84, com fundamento nas Resoluções CNE/CEB nº 2/2010, nº 3/2010, nº 6/2012, e nas
Diretrizes Operacionais Nacionais definidas para a Educação a Distância em regime de colaboração
entre os sistemas de ensino,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelece as Diretrizes Operacionais Nacionais para a oferta de Educação
de Jovens e Adultos (EJA), de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e respectivos itinerários
formativos, a partir de cursos de qualificação profissional das pessoas privadas de liberdade em
estabelecimentos penais, para fins de remição de pena pelo estudo, de acordo com o disposto na Lei
nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), nos termos desta Resolução.
Art. 2º As ações educativas em contexto de privação de liberdade para fins de
remição de pena pelo estudo devem obedecer à legislação e às normas educacionais vigentes no
país, bem como ao estabelecido na Lei de Execução Penal, nos tratados internacionais firmados pelo
Brasil, no âmbito das políticas de direitos humanos e privação de liberdade, devendo atender às
especificidades dos diferentes níveis e modalidades de educação e ensino e são extensivas aos
presos provisórios, condenados e àqueles que cumprem medidas de segurança.
Art. 3º A oferta de programas de Educação de Jovens e Adultos e de qualificação
profissional e correspondentes itinerários formativos, até a conclusão da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, para fins de remição de pena em estabelecimentos penais, pode ocorrer nas
modalidades de ensino presencial ou de Educação a Distância, ou mesmo da combinação de ambas,
devidamente supervisionadas por seus sistemas de ensino.
§ 1º A oferta de programas de Educação de Jovens e Adultos inclui desde os
programas de alfabetização até a conclusão de cursos de Ensino Médio e Educação Profissional.
§ 2º A oferta prevista no caput deste artigo é de atribuição do órgão responsável
pela educação nos Estados e no Distrito Federal, por meio da respectiva Secretaria de Educação ou
órgão equivalente, e deve ser realizada em articulação com os órgãos responsáveis pela
administração penitenciária, exceto nas penitenciárias federais, cujos programas educacionais
estarão sob a responsabilidade do Ministério da Educação, em articulação com o Ministério da
Justiça, podendo para tanto celebrar convênios ou acordos de cooperação técnica com Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Art. 4º Para a remição de pena pelo estudo, serão observadas as seguintes
Diretrizes Operacionais:
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I – o cumprimento da Estratégia 9.8 da Meta 9 do Plano Nacional de Educação (Lei
nº 13.005/2014) quanto à oferta de Educação de Jovens e Adultos nas etapas do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, às pessoas privadas de liberdade, em todos os estabelecimentos
penais;
II – o envolvimento da comunidade e familiares dos indivíduos em situação de
privação de liberdade e atendimento diferenciado de acordo com as especificidades de cada medida
e/ou regime prisional, as necessidades de inclusão e acessibilidade, bem como as peculiaridades de
gênero, raça, etnia, credo, idade e condição social da população atendida;
III – a possibilidade de ser realizada mediante vinculação a unidades educacionais
e a programas que funcionam fora dos estabelecimentos penais;
IV – o desenvolvimento de políticas públicas de elevação de escolaridade associada
à qualificação profissional para o trabalho;
V – a organização curricular que objetive atender às peculiaridades de tempo,
espaço e rotatividade da população carcerária levando em consideração a flexibilidade prevista no
art. 23 da Lei nº 9.394/96;
VI – a criação de mecanismos que possibilitem serem computadas as horas
destinadas à frequência e aos estudos devidamente acompanhados e documentados;
VII – a criação de possibilidades de oferta de programas educacionais flexíveis,
orientados para a modalidade de Educação a Distância, para a qual o sistema prisional deve contar
com plataforma tecnológica compatível com os cursos ofertados, tanto de Educação de Jovens e
Adultos quanto de Educação Profissional.
Art. 5º Visando à institucionalização de mecanismos de informação sobre a
educação em espaços de privação de liberdade, com vistas à remição de pena com a necessária
transparência e controle social, os órgãos responsáveis pela educação em sistema prisional nos
Estados e no Distrito Federal deverão:
I – tornar público, por meio de relatório anual, a situação e as ações realizadas para
a oferta de programas de Educação de Jovens e Adultos e de Educação Profissional, para fins de
remição de pena, em cada estabelecimento penal sob sua responsabilidade;
II – promover, em articulação com o órgão responsável pelo sistema prisional nos
Estados e no Distrito Federal, programas e projetos de fomento à pesquisa, produção de
documentos e publicações e a organização de campanhas sobre o valor da educação em espaços de
privação de liberdade, as vantagens do estatuto de remição de pena para as pessoas privadas de
liberdades que se dediquem à promoção da elevação do nível de sua escolaridade, de inegável
relevância para a sociedade beneficiada por essa ação educacional;
III – programar, nos estabelecimentos penais, estratégias de divulgação das ações
de educação para os internos, com remição de pena, incluindo-se chamadas públicas periódicas
destinadas a matrículas, bem como processos de divulgação dos resultados à sociedade.
Art. 6º A gestão educacional no contexto prisional, para fins de remição de pena,
deverá promover parcerias com diferentes esferas e áreas de governo, bem como com
universidades, instituições de Educação Profissional e Tecnológica e organizações da sociedade
civil para formulação, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas de Educação de
Jovens e Adultos e de Educação Profissional a cidadãos em situação de privação de liberdade,
incluindo os prisioneiros provisórios, condenados e aqueles que cumprem medidas de segurança.
Art. 7º As autoridades responsáveis pela política de execução penal nos Estados e
no Distrito Federal deverão, conforme previsto nas Resoluções do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, propiciar espaços físicos adequados à promoção de atividades
educacionais desenvolvidas para fins de remição de pena, integrando-as às rotinas dos respectivos
estabelecimentos penais, atendendo às exigências desta Resolução.
Art. 8º A oferta de Educação Profissional nos estabelecimentos penais, para fins de
remição de pena, deverá seguir as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho
Nacional de Educação, tanto em relação ao ensino presencial quanto à Educação a Distância,
inclusive aquelas relacionadas ao estágio profissional supervisionado, em regime de parceria com
organizações concedentes de campo de estágio.
Parágrafo Único. Compete às Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito
Federal, bem como aos órgãos próprios do Ministério da Educação, no caso dos presídios federais, o
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exercício da devida supervisão dessas atividades educacionais, verificando suas condições técnicas
e tecnológicas de funcionamento com a necessária qualidade.
Art. 9º Educadores, gestores e técnicos que atuam nos estabelecimentos penais no
desenvolvimento de ações educativas com a finalidade específica de promoção da remição de pena
deverão ter acesso a programas destinados à sua formação inicial e continuada que levem em
consideração as especificidades da política de execução penal praticada.
§ 1º Os docentes que atuam nos espaços penais deverão ser profissionais do
magistério, devidamente habilitados e com remuneração compatível com as especificidades da
função.
§ 2º Pessoas privadas de liberdade ou internadas, desde que possuam perfis
adequados e recebam preparação especial, poderão atuar em apoio ao profissional da educação,
auxiliando-o no processo educativo para fins de remição de pena, beneficiando-se, neste caso, do
estatuto da remição de pena pelo trabalho.
§ 3º No âmbito do programa Brasil Alfabetizado ou similar, as pessoas que
atuarem como voluntários nos processos de alfabetização poderão exercer diretamente suas
atividades educacionais, de acordo com a organização e orientação dada ao programa, fazendo jus,
ainda, no caso daquelas pessoas privadas de liberdade no sistema prisional brasileiro, ao
correspondente benefício da remição de pena pelo trabalho, nos termos regulamentares.
Art. 10 O planejamento das ações educativas em espaços prisionais para fins de
remição de pena poderá contemplar, além das atividades de educação formal e não formal, o ensino
individualizado e a educação para o trabalho, inclusive na modalidade de Educação a Distância,
conforme previsto em normas deste Conselho Nacional de Educação.
Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 4.024/61 à pág. 265 do vol. ;
Lei nº 7.210/84 à pág. 36 do vol. 11;
Lei n 9.131/95 à pág. 43 do vol. 22/23;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.741/08 á pág. 36 do vol. 35;
Lei nº 12.796/13 à pág. 25 do vol. 40;
Lei nº 13.005/14 à pág. 40 do vol. 41;
Decreto nº 6.755/09 à pág. 76 do vol. 38;
Decreto nº 7.626/11 à pág. 71 do vol. 38;
Resolução CNE/CEB nº 3/09 à pág. 138 do vol. 36;
Resolução CNE/CEB nº 2/10 à pág. 124 do vol. 37;
Resolução CNE/CEB nº 3/12 à pág. 174 do vol. 39;
Resolução CNE/CEB nº 3/10 à pág. 128 do vol. 37;
Resolução CNE/CEB nº 6/12 à pág. 194 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 4/10 pág. 132 do vol. 37;
Parecer CNE/CEB nº 12/12 à pág. 332 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 2/15 à pág. deste volume.
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I – RELATÓRIO
Em 10 de abril de 2015, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Minas Gerais (IF/MG) enviou uma consulta à Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação sobre a possibilidade de realizar a matrícula e o cômputo
da frequência por disciplina de alunos de cursos técnicos de nível médio desenvolvidos na
forma de cursos subsequentes ao Ensino Médio. A Pró-Reitoria de Ensino do IF/MG incluiu
essa possibilidade na pauta de revisão dos cursos técnicos de nível médio na forma
subsequente.
Atualmente, tanto a matrícula, quanto o cômputo da frequência em todos
os cursos técnicos desenvolvidos pelo IF/MG na forma de cursos integrados ou de cursos
concomitantes são realizadas por ano/semestre. A matrícula dos cursos técnicos
subsequentes, por outro lado, é realizada por ano/semestre/módulo. De acordo com essa
sistemática adotada, excetuando-se os casos de progressão parcial, a reprovação no
ano/semestre/módulo gera retenção, uma vez que o cálculo de frequência para aprovação
é global, exigindo-se o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a carga horaria
total das disciplinas cursadas, podendo gerar reprovação por frequência,
independentemente dos respectivos resultados acadêmicos.
Este cenário é resultado da interpretação das seguintes normas legais:
 A Lei nº 9.394/96 (LDB), na seção IV-A, incluída pela Lei nº 11.941/2008,
que trata da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no art. 36-A, prevê:
Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o Ensino Médio,
atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de
profissões técnicas.
 Atentando para o vínculo citado com a Seção IV, que trata do Ensino
Médio, esta, por sua vez, ao tratar o Ensino Médio como “etapa final da Educação Básica”,
reporta-se à Seção I do Capítulo II, que trata da Educação Básica, definindo, em seu art. 36,
que:
O currículo do Ensino Médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e
as seguintes diretrizes:
 A Seção I do Capítulo II, por sua vez, contém as disposições gerais da
Educação Básica, merecendo destaque o seguinte dispositivo constante no art. 24:
Art. 24 A Educação Básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada
de acordo com as seguintes regras comuns:
III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o
regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada
a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino;
VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no
seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência
mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação; (Grifos
do IF/MG)
O IF/MG argumenta que, nesses termos, até o momento, estão com o
entendimento de que os cursos técnicos subsequentes, uma vez que são de nível médio,
deveriam atender às normativas referentes à Educação Básica quanto à preservação da
sequencia do currículo e controle global de frequência. No entanto, observam que existem
Institutos Federais que implementaram o regime de matricula por disciplina ou módulo e
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que o cômputo da frequência é realizado por disciplina nesses cursos técnicos
subsequentes.
A Coordenadora do Setor de Formulação e Supervisão de Políticas de
Ensino Técnico do IF/MG, professora Soraya Sosa Antunes Candido, alega que, em seus
estudos, são recorrentes legislações e normas que focam a necessidade de flexibilização e
adequação dos cursos técnicos à realidade da escola, do mercado de trabalho e do público
alvo dessas habilitações profissionais. Como exemplo, ela cita os seguintes trechos do
Parecer CNE/CEB nº 11/2012, que fundamentou a definição das Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
A organização curricular, consubstanciada no plano de curso e com base
no princípio do pluralismo de concepções pedagógicas, é prerrogativa e
responsabilidade de cada instituição educacional, nos termos destas Diretrizes e
de seu projeto pedagógico. Os cursos, portanto, podem e devem ter seu currículo
organizado com estrutura curricular que mantenha a necessária sinergia com a
concepção pedagógica livremente adotada pela instituição, nos termos do inciso
III do art. 206 da Constituição Federal e do inciso III do art. 3º da LDB, bem como de
acordo com o prescrito nos artigos 12, 13, 14 e 15 da LDB. As orientações deste
Parecer em relação ao planejamento, estruturação e organização dos cursos e
currículos, se restringem à indicação de critérios a serem contemplados, com base em
princípios norteadores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, tais como: (p.
30-31. Grifos do IF/MG)
Especificamente sobre os cursos técnicos subsequentes:
Outra forma de oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio é a
subsequente ao Ensino Médio, prevista no inciso II do art. 36-B. São cursos não
diretamente articulados com este, pois são “destinados a quem já tenha concluído o
Ensino Médio”. Devem obedecer as Diretrizes Curriculares Nacionais
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação e as normas complementares
dos respectivos sistemas de ensino, bem como “as exigências de cada instituição
de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico”. Essa oferta é restrita para quem
já tenha concluído o Ensino Médio, cursado regularmente, na chamada idade própria,
ou na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O Ensino Médio é prérequisito para a matrícula. As cargas horárias mínimas, consequentemente,
dependendo da habilitação, são, respectivamente, de 800, ou 1.000, ou 1.200 horas, de
acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, além da carga
horária eventualmente destinada a estágio profissional supervisionado e/ou a
trabalho de conclusão de curso ou similar, e a avaliações finais. (p. 40. Grifos nossos)
A duração dos cursos, portanto, é indicada em horas e não em períodos
semestrais ou anuais, o que permite sua oferta e distribuição flexível no tempo.
Esta flexibilidade permite adequação às diferentes condições de segmentos
estudantis. Assim, pode ter uma distribuição mais concentrada, com maior carga
horária diária, para os que estudam durante o dia, pois, no geral, não trabalham. Para
os que estudam à noite, no entanto, a distribuição diária da carga horária deve levar
em conta que, na sua maioria, são trabalhadores antes de serem estudantes, que ao
chegarem à escola, já cumpriram longa jornada laboral. (p. 41. Grifos nossos)
A consulta apresentada pelo IF/MG considera, especialmente, que a
sistemática adotada por aquele Instituto Federal nos termos do atual regime de matricula
adotado para os cursos técnicos subsequentes tolhe a flexibilidade necessária ao público
alvo dessas habilitações profissionais, uma vez que ainda contém a possibilidade de
retenção e consequente aumento na duração final do curso, causando inegável prejuízo
aos alunos em questão, em frontal contradição com o que está definido nas Diretrizes
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Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, aprovadas
pela Resolução CNE/CEB nº 6/2012, definidas com fundamento no Parecer CNE/CEB nº
11/2012, que orientam fortemente para a adequação das instituições às necessidades
educacionais e profissionais de sua clientela. À luz dessa argumentação, o IF/MG faz o
seguinte questionamento:
Levando em consideração a possibilidade e necessidade de maior
flexibilidade na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em especial nos cursos
subsequentes, é possível, do ponto de vista legal, que a matrícula e o cômputo da
frequência dos alunos sejam por disciplina, em cursos técnicos subsequentes?
Para responder adequadamente o questionamento formulado pelo IF/MG,
é oportuno transcrever alguns dispositivos consagrados na Resolução CNE/CEB nº
6/2012. Destaco os seguintes:
1. Arts. 3º, 4º e 5º da Resolução CNE/CEB nº 6/2012:
Art. 3º A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é desenvolvida nas
formas articulada e subsequente ao Ensino Médio, podendo a primeira ser integrada
ou concomitante a essa etapa da Educação Básica.
§ 1º A Educação Profissional Técnica de Nível Médio possibilita a avaliação, o
reconhecimento e a certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.
§ 2º Os cursos e programas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio
são organizados por eixos tecnológicos, possibilitando itinerários formativos flexíveis,
diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos e possibilidades das
instituições educacionais, observadas as normas do respectivo sistema de ensino para
a modalidade de Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
§ 3º Entende-se por itinerário formativo o conjunto das etapas que compõem
a organização da oferta da Educação Profissional pela instituição de Educação
Profissional e Tecnológica, no âmbito de um determinado eixo tecnológico,
possibilitando contínuo e articulado aproveitamento de estudos e de experiências
profissionais devidamente certificadas por instituições educacionais legalizadas.
§ 4º O itinerário formativo contempla a sequência das possibilidades
articuláveis da oferta de cursos de Educação Profissional, programado a partir de
estudos quanto aos itinerários de profissionalização no mundo do trabalho, à
estrutura sócio ocupacional e aos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos de bens ou serviços, o qual orienta e configura uma trajetória educacional
consistente.
§ 5º As bases para o planejamento de cursos e programas de Educação
Profissional, segundo itinerários formativos, por parte das instituições de Educação
Profissional e Tecnológica, são os Catálogos Nacionais de Cursos mantidos pelos
órgãos próprios do MEC e a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).
Art. 4º A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no cumprimento dos
objetivos da educação nacional, articula-se com o Ensino Médio e suas diferentes
modalidades, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), e com as dimensões do
trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura.
Parágrafo único. A Educação de Jovens e Adultos deve articular-se,
preferencialmente, com a Educação Profissional e Tecnológica, propiciando,
simultaneamente, a qualificação profissional e a elevação dos níveis de escolaridade
dos trabalhadores.
Art. 5º Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por
finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências
profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos
fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais.
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2. Arts. 9º, 15, 16 e 17 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012:
Art. 9º Na oferta de cursos na forma subsequente, caso o diagnóstico
avaliativo evidencie necessidade, devem ser introduzidos conhecimentos e
habilidades inerentes à Educação Básica, para complementação e atualização de
estudos, em consonância com o respectivo eixo tecnológico, garantindo o perfil
profissional de conclusão.
Art. 15 O currículo, consubstanciado no plano de curso e com base no
princípio do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, é prerrogativa e
responsabilidade de cada instituição educacional, nos termos de seu projeto políticopedagógico, observada a legislação e o disposto nestas Diretrizes e no Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos.
Art. 16. As instituições de ensino devem formular, coletiva e
participativamente, nos termos dos arts. 12, 13, 14 e 15 da LDB, seus projetos
político-pedagógicos e planos de curso.
Art. 17 O planejamento curricular fundamenta-se no compromisso ético da
instituição educacional em relação à concretização do perfil profissional de
conclusão do curso, o qual é definido pela explicitação dos conhecimentos, saberes e
competências profissionais e pessoais, tanto aquelas que caracterizam a preparação
básica para o trabalho, quanto as comuns para o respectivo eixo tecnológico, bem
como as específicas de cada habilitação profissional e das etapas de qualificação e de
especialização profissional técnica que compõem o correspondente itinerário
formativo.
Parágrafo único. Quando se tratar de profissões regulamentadas, o perfil
profissional de conclusão deve considerar e contemplar as atribuições funcionais
previstas na legislação específica referente ao exercício profissional fiscalizado. 5
3. Arts. 20 e 21 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012:
Art. 20 Os planos de curso, coerentes com os respectivos projetos político
pedagógicos, são submetidos à aprovação dos órgãos competentes dos
correspondentes Sistemas de Ensino, contendo obrigatoriamente, no mínimo:
I - identificação do curso;
II - justificativa e objetivos;
III - requisitos e formas de acesso;
IV - perfil profissional de conclusão;
V - organização curricular;
VI - critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores;
VII - critérios e procedimentos de avaliação;
VIII - biblioteca, instalações e equipamentos;
IX - perfil do pessoal docente e técnico;
X - certificados e diplomas a serem emitidos.
§ 1º A organização curricular deve explicitar:
I - componentes curriculares de cada etapa, com a indicação da respectiva
bibliografia básica e complementar;
II - orientações metodológicas;
III - prática profissional intrínseca ao currículo, desenvolvida nos ambientes
de aprendizagem;
IV - estágio profissional supervisionado, em termos de prática profissional em
situação real de trabalho, assumido como ato educativo da instituição educacional,
quando previsto.
§ 2º As instituições educacionais devem comprovar a existência das
necessárias instalações e equipamentos na mesma instituição ou em instituição
distinta, cedida por terceiros, com viabilidade de uso devidamente comprovada.
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Art. 21 A prática profissional, prevista na organização curricular do curso,
deve estar continuamente relacionada aos seus fundamentos científicos e tecnológicos,
orientada pela pesquisa como princípio pedagógico que possibilita ao educando
enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente, integra as
cargas horárias mínimas de cada habilitação profissional de técnico e correspondentes
etapas de qualificação e de especialização profissional técnica de nível médio.
§ 1º A prática na Educação Profissional compreende diferentes situações de
vivência, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em
ambientes especiais, tais como laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e
outros, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa
e/ou intervenção, visitas técnicas, simulações, observações e outras.
§ 2º A prática profissional supervisionada, caracterizada como prática
profissional em situação real de trabalho, configura-se como atividade de estágio
profissional supervisionado, assumido como ato educativo da instituição educacional.
§ 3º O estágio profissional supervisionado, quando necessário em função da
natureza do itinerário formativo, ou exigido pela natureza da ocupação, pode ser
incluído no plano de curso como obrigatório ou voluntário, sendo realizado em
empresas e outras organizações públicas e privadas, à luz da Lei nº 11.788/2008 e
conforme Diretrizes específicas editadas pelo Conselho Nacional de Educação.
§ 4º O plano de realização do estágio profissional supervisionado deve ser
explicitado na organização curricular e no plano de curso, uma vez que é ato
educativo de responsabilidade da instituição educacional, conforme previsto no inciso
V do art. 20 desta Resolução.
§ 5º A carga horária destinada à realização de atividades de estágio
profissional supervisionado deve ser adicionada à carga horária mínima estabelecida
pelo Conselho Nacional de Educação ou prevista no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos para a duração do respectivo curso técnico de nível médio ou correspondente
qualificação ou especialização profissional.
4. Arts. 29, 30, 31, 32 e 34 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012:
Art. 29 Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio oferecidos
nas formas subsequente e articulada concomitante, aproveitando as oportunidades
educacionais disponíveis, portanto sem projeto pedagógico unificado, devem respeitar
as cargas horárias mínimas de 800, 1.000 ou 1.200 horas, conforme indicadas para as
respectivas habilitações profissionais no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
instituído e mantido pelo MEC.
Art. 30 A carga horária mínima, para cada etapa com terminalidade de
qualificação profissional técnica prevista em um itinerário formativo de curso técnico de
nível médio, é de 20% (vinte por cento) da carga horária mínima indicada para a
respectiva habilitação profissional no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos instituído e
mantido pelo MEC.
Art. 31 A carga horária mínima dos cursos de especialização técnica de nível
médio é de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária mínima indicada no Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos para a habilitação profissional a que se vincula.
Art. 32 A carga horária destinada a estágio profissional supervisionado,
quando previsto em plano de curso, em quaisquer das formas de oferta do curso técnico
de nível médio, deverá ser adicionada à carga horária mínima estabelecida para a
respectiva habilitação profissional.
Art. 34 A avaliação da aprendizagem dos estudantes visa à sua progressão
para o alcance do perfil profissional de conclusão, sendo contínua e cumulativa, com
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem como dos resultados
ao longo do processo sobre os de eventuais provas finais.
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É oportuno ressaltar que, desde 1997, esta Câmara de Educação Básica tem
destacado a importância que assume a avaliação da aprendizagem no âmbito da atual LDB,
que subordina as atividades de ensino ao zelo e aos resultados de aprendizagem dos
estudantes. A título de exemplo, destaco sobre a matéria a seguinte orientação dada pelo
Parecer CNE/CEB nº 12/97, um dos primeiros Pareceres aprovados em relação ao novo
tratamento dado pela LDB ao processo de ensino e aprendizagem, valorizando
sobremaneira os resultados da aprendizagem, nos termos do projeto pedagógico da
instituição educacional, definido nos arts. 12, 13, 14 e 15 da LDB:
Estudo e avaliação devem caminhar juntos, como é sabido onde esta - a
avaliação - é o instrumento indispensável, para permitir se constate em que medida os
objetivos colimados foram alcançados. Sem prolongar demais o assunto, é importante
assinalar, na nova lei, a marcante flexibilização introduzida no ensino básico, como se
vê nas disposições contidas nos artigos 23 e 24, um claro rompimento com a
ultrapassada „cultura de reprovação. O norte do novo diploma legal é a educação
como um estimulante processo de permanente crescimento do educando – „pleno
desenvolvimento‟- onde notas, conceitos, créditos ou outras formas de registro
acadêmico não deverão ter importância acima do seu real significado. Serão apenas
registros passíveis de serem revistos segundo critérios adequados, sempre que forem
superados por novas medidas de avaliação, que revelem progresso em comparação a
estágio anterior, por meio de avaliação, a ser sempre feita durante e depois de estudos
visando à recuperação de alunos com baixo rendimento.
II – VOTO DO RELATOR
À vista do exposto, não resta dúvida de que, de acordo com a legislação e os
atos normativos do sistema educacional brasileiro, nos termos do projeto pedagógico do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e de seu Regimento
Escolar, o mesmo deve orientar toda a estruturação curricular e correspondente oferta de
cursos técnicos de nível médio, de modo especial os realizados na forma subsequente, pela
possibilidade de ser garantida aos estudantes maior flexibilidade, nos termos do art. 23 da
Lei nº 9.394/96, “sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o
recomendar”. Assim, é perfeitamente possível, do ponto de vista legal e normativo, que a
matrícula e o cômputo da frequência dos alunos matriculados em cursos técnicos
subsequentes sejam por disciplina.
Brasília (DF), 10 de junho de 2015.
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 10 de junho de 2015.
Conselheiro Luiz Roberto Alves – Presidente
Conselheiro Antônio Carlos Caruso Ronca – Vice-Presidente
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei n 9.131/95 à pág. 43 do vol. 22/23;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.788/08 à pág. 41 do vol. 35;
Resolução CNE/CEB nº 6/12 à pág. 194 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 12/97 à pág. 171 do vol. 24;
Parecer CNE/CEB nº 11/12 à pág. 276 do vol. 39.
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PARECER CNE/CEB Nº 8/2015 - CEB - APROVADO EM 7/10/2015
ASSUNTO: Diretrizes Nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas
INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB)
UF: DF
RELATORA: Rita Gomes do Nascimento
PROCESSO Nº: 23001.000016/2014-11
I – RELATÓRIO
Histórico
A Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CEB/CNE),
por meio da Indicação CNE/CEB nº 2/2014, criou comissão especial para elaborar Diretrizes
Nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas.
A comissão, composta pelos conselheiros Luiz Roberto Alves, presidente, Rita
Gomes do Nascimento, relatora, José Fernandes Lima e Malvina Tania Tuttman, membros, foi
instituída a partir de demanda apresentada pela Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (SECADI/MEC), juntamente
com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CONANDA), em sessão ordinária da CEB, do dia 30 de janeiro de
2014. Na ocasião, foram apresentados os resultados de um seminário nacional, realizado em
novembro de 2013, organizado pela SECADI/MEC, em parceria com as instituições acima
referidas, para discutir o tema e propor ações no âmbito do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), instituído por meio da Lei nº 12.594/2012.
A partir de então, as atividades desenvolvidas contaram com a colaboração de
representantes da SDH/PR, da SECADI/MEC, do MDS, do CONANDA e da Universidade de
Brasília (UnB) que, por meio de seus diferentes apoios, contribuíram com a construção destas
Diretrizes.
Ao longo de um ano e oito meses de trabalho, a CEB promoveu e participou de
várias atividades relacionadas ao assunto. Além de encontros da comissão da CEB,
juntamente com os parceiros citados acima, foram realizadas três reuniões técnicas nas
dependências do CNE, respectivamente nas datas de 13 de março e 17 de julho de 2014, e 30
de janeiro de 2015. Essas reuniões tiveram como objetivo discutir o assunto com os
operadores dos direitos de adolescentes e jovens do sistema socioeducativo, os profissionais
dos sistemas de ensino e do sistema socioeducativo.
Em um processo de escuta mais ampla, foram promovidas também audiências
públicas em São Luís, MA, em 8 de maio de 2014, em Recife, PE, em 8 de abril de 2015, e em
Maceió, AL, em 5 de agosto de 2015, durante as reuniões ordinárias itinerantes do CNE, e uma
em São Paulo, SP, em 25 de setembro de 2015, encerrando o processo de escuta. Em São Luís,
houve visitas a duas unidades de atendimento socioeducativo e, em Maceió, contou-se com a
presença de jovens em cumprimento de medidas. Em todos esses eventos, foi intensa e
significativa a participação dos profissionais ligados à assistência social, à educação, aos
conselhos locais de defesa e promoção dos direitos de adolescentes e jovens, contando ainda
com eventuais participações de pesquisadores das instituições de Educação Superior.
No que se refere às atividades de participação, podem ser citados o
lançamento e o encerramento do Curso de Aperfeiçoamento em Docência na Socioeducação,
promovido pela Universidade de Brasília (UnB), em parceria com a SECADI/MEC; o
acompanhamento dos debates sobre o tema “Direito à Educação para adolescentes, jovens e
adultos em situação socioeducativa e para pessoas privadas de liberdade”, durante a
realização da CONAE/2014, em Brasília; a discussão do texto orientador destas diretrizes, no
Fórum Nacional de Dirigentes Governamentais de Entidades Executoras de Políticas de
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Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FONACRIAD), em Salvador, no
dia 10 de julho de 2015; o acompanhamento das discussões que culminaram com as
contribuições das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal ao texto das
Diretrizes, na reunião técnica, realizada nos dias 30 e 31 de julho de 2015, promovida pela
SECADI/MEC.
Além dessas atividades, considera-se importante registrar que ocorreram
significativas mobilizações de diversos órgãos ligados ao assunto para produzir e enviar
contribuições ao texto orientador, que ficou disponível na página eletrônica do CNE para
receber sugestões ao longo de dois meses.
Apresentação
A construção deste texto se deu com base nas recomendações advindas do
“Seminário nacional: o papel da educação no Sistema socioeducativo”, referenciado adiante, e
na Nota Técnica nº 38, de 26 de agosto de 2013, emanada da SECADI/MEC, por meio de sua
Coordenação-Geral de Direitos Humanos (CGDH), no âmbito da Diretoria de Políticas de
Educação em Direitos Humanos e Cidadania (DPEDHUC). Esses dois documentos foram
consolidados nos “Subsídios à elaboração das Diretrizes Nacionais para efetivação do direito
à escolarização e educação profissional de adolescentes e jovens no Sistema socioeducativo”,
remetidos ao CNE pelo MEC, MDS e SDH/PR, em janeiro de 2014.
Fruto das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho Interministerial
(GTI), criado pela Portaria Interministerial nº 990, de 1º de agosto de 2012, envolvendo o
MEC e a SDH/PR, a Nota Técnica nº 38/2013 da SECADI/MEC traz orientações para as
Secretarias Estaduais de Educação implementarem a política educacional no SINASE 1. Esse
documento apresenta diagnóstico, premissas e parâmetros para garantir a escolarização e
Educação Profissional de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas
nas escolas da rede pública, em qualquer fase do período letivo, contemplando as diversas
etapas, níveis e modalidades do processo educacional.
Desse modo, a Nota Técnica apresenta um diagnóstico inicial do atendimento
educacional dos estudantes que cumprem medidas socioeducativas, das ações realizadas
pelos sistemas de ensino no atendimento dessas medidas, traçando particularmente o seu
perfil de escolarização, das escolas e dos professores que atuam nesse campo. Esse
diagnóstico foi realizado com o apoio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais “Anísio Teixeira” (INEP/MEC), a partir de dados do Censo Escolar da Educação
Básica de 2011 a 2013.
A Nota Técnica estabelece também quatro premissas para a consolidação de
uma política educacional no Sistema socioeducativo:
1. Garantia do direito à educação para os adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas e egressos.
2. Reconhecimento de que a educação é parte estruturante do sistema
socioeducativo e de que a aplicação e o sucesso de todas as medidas socioeducativas
dependem de uma política educacional consolidada no SINASE.
3. Reconhecimento da condição singular do estudante em cumprimento de
medidas socioeducativas e, portanto, da necessidade de instrumentos de gestão qualificados
na garantia de seu direito à educação.
4. Reconhecimento da educação de qualidade social como fator protetivo de
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e, portanto, do papel da escola no
sistema de garantia de direitos.

1

O GTI (MEC e SDH/PR) tinha como objetivo elaborar propostas e estratégias para a escolarização e profissionalização
de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, por meio de diálogos intersetoriais e levantamentos de ações,
projetos e programas dirigidos a esse público, desenvolvidos pelo MEC e pelas Secretarias Estaduais de Educação.
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Com o objetivo de discutir a Nota Técnica e as ações e metas previstas no
Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, aprovado por meio da Resolução nº 160, de
novembro de 2013, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA), a SECADI/MEC, em parceria com a SDH/PR e o MDS, realizou, nos dias 11 e 12
de novembro de 2013, em Brasília, o “Seminário nacional: o papel da educação no Sistema
socioeducativo”.
O evento contou com as presenças de gestores das medidas socioeducativas
em meio fechado, gestores da assistência social que respondem pelas medidas em meio
aberto, de gestores das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal,
representantes do Fórum Nacional de Dirigentes Governamentais de Entidades Executoras da
Política de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FONACRIAD), do
Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA), do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS) e da Câmara de Educação Básica (CEB/CNE).
A partir das discussões do seminário e do diagnóstico apresentado na nota
técnica, anteriormente mencionados, foi esboçado o seguinte quadro geral da situação da
educação no interior do sistema de atendimento socioeducativo:
1. Ausência de proposta metodológica específica no processo de
ensino/aprendizagem para os estudantes em cumprimento de medidas socioeducativas,
tanto em meio aberto quanto em meio fechado.
2. Carência de formação específica dos profissionais da educação que atuam
no Sistema socioeducativo, referindo-se aqui a professores, gestores e apoio técnico
administrativo.
3. Prevalência de classes multisseriadas, implementadas sem diagnóstico
inicial e seus necessários processos de avaliação contínua.
4. Subordinação das escolas ao regime disciplinar das unidades de internação,
impossibilitando, em diversas situações, a presença dos estudantes em sala de aula, uma vez
que a unidade de internação utiliza com frequência a restrição desta atividade como
elemento disciplinador.
5. Inadequação dos espaços educativos nas unidades de internação.
6. Ausência de instância gestora responsável, nos sistemas de ensino, pela
escolarização e Educação Profissional de adolescentes e jovens em atendimento
socioeducativo, dificultando a interlocução entre os sistemas de ensino e os órgãos gestores
das políticas setoriais que compõe o SINASE.
7. Ausência de planejamento intersetorial para o acompanhamento
sistematizado desse estudante, inclusive quando egresso do sistema socioeducativo.
8. Ausência de atendimento escolar nas unidades provisórias de internação
(casos em que o adolescente permanece por até 45 dias).
10. Dificuldades de matrícula a qualquer tempo por parte dos sistemas de
ensino, revelando o estigma sofrido por adolescentes e jovens em atendimento
socioeducativo no ambiente escolar, particularmente aqueles que cumprem medidas em meio
aberto e egressos do sistema socioeducativo.
11. Falta de normativas sobre o sigilo da documentação escolar dos
estudantes em cumprimento de medidas socioeducativas ou inadequação da escrituração
escolar às especificidades do SINASE.
12. Ausência de acompanhamento e monitoramento pelos sistemas de ensino
das escolas localizadas em unidades de internação, principalmente naquelas definidas como
anexas.
13. Incompletude dos dados do Censo Escolar da Educação Básica referentes a
estudantes em unidades de internação e ausência destes dados no que se refere a estudantes
que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto.
14. Dificuldade das escolas que atendem unidades de internação em
operacionalizar programas do Ministério da Educação para a Educação Básica e acessar
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
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15. Dificuldade das escolas que atendem unidades de internação em se
constituírem como unidades executoras.
Neste Parecer são apresentados conceitos gerais pertinentes ao campo da
socioeducação, normativas que fundamentam o SINASE e a socioeducação, em especial as
elencadas em um quadro sinóptico, apresentado como Apêndice. Na última parte do texto
seguem as orientações constituidoras do Projeto de Resolução.
1. Sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)
Ao romper com a concepção de “menor infrator”, trazida pelo Código de
Menores de 1979, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069,
de 13 de junho de 1990, instaurou em nosso país o paradigma da doutrina da proteção
integral. Esta doutrina afirma que todas as crianças e adolescentes são sujeitos com direito à
proteção integral e promoção da cidadania, em consonância com a Constituição Federal de
1988.
No que diz respeito aos adolescentes que praticam ato infracional, o ECA
estabelece que estes devam cumprir medidas socioeducativas que lhes oportunizem
condições para ressignificar o ato infracional cometido e as suas trajetórias de vida. Nesse
sentido, a dimensão pedagógica da socioeducação, traduzida em ação formadora e
transformadora dos sujeitos, será um mecanismo de qualificação dos processos de
escolarização e profissionalização de adolescentes e jovens. Buscando romper os ciclos de
violência e exclusão vivenciados por esses sujeitos, o processo socioeducativo se fundamenta
em uma concepção de educação voltada para a autonomia e a vida em liberdade.
Ao considerar o adolescente e sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento, a educação deve ser enfatizada como meio de construção de um novo
projeto de vida para os adolescentes que praticaram ato infracional, almejando a liberdade e
a plena expansão da sua condição de sujeito de direitos e de responsabilidades.
A socioeducação deve, portanto, ser desenvolvida pelos agentes públicos que
atuam com esses adolescentes, com ações orientadas para a transformação de sua realidade,
numa perspectiva emancipatória, como processo capaz de promover o pleno
desenvolvimento de todas as dimensões do sujeito, bem como das competências que lhes
possibilitem a plena atuação no contexto em que vive, por meio de ações educativas
integradas e que compreendam esses sujeitos em suas múltiplas dimensões.
A articulação e a integração das instâncias públicas governamentais e da
sociedade civil são fundamentais para efetivação dos direitos de adolescentes como sujeitos
de direitos.
A Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, instituiu o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE)2, regulamentando a execução das medidas
socioeducativas destinadas a adolescentes que cometem ato infracional. A lei estabeleceu, em
seu art. 82, o prazo de 1 (um) ano, a partir da sua publicação, a obrigatoriedade de inserção
de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na rede pública de educação,
em qualquer fase do período letivo, contemplando as diversas faixas etárias e níveis de
instrução.
Enquanto política pública, o SINASE destina-se à organização do atendimento
de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A sua implementação objetiva
primordialmente o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada nos princípios
dos direitos humanos, fundamentando-se, principalmente, na Constituição Federal de 1988,
no Estatuto da Criança e do Adolescente e nos acordos internacionais sobre direitos humanos
dos quais o Brasil é signatário, em especial na área dos direitos da criança e do adolescente3.

O SINASE foi inicialmente constituído em 2006, por meio da Resolução nº 119/2006, traduzindo as indicações normativas
do ECA para a organização do atendimento socioeducativo.
3 No Apêndice estão os principais marcos normativos que dão sustentação ao SINASE.
2
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O SINASE é composto por programas, serviços, ações e projetos das diferentes
políticas públicas setoriais. No sistema de garantia de direitos, o SINASE representa a
articulação entre os sistemas de ensino, o sistema de justiça, o sistema de segurança pública,
o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único da Assistência Social (SUAS), além das
políticas de cultura, esporte e trabalho, visando o atendimento de adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas.
Nesse sentido, a incompletude institucional constitui-se como princípio
fundamental e orientador do sistema socioeducativo, que se caracteriza pela
corresponsabilidade das políticas setoriais na oferta de serviços destinados ao atendimento
aos adolescentes. A Resolução nº 119/2006 do CONANDA estabelece que, além do respeito ao
princípio constitucional do devido processo legal, a execução de medidas socioeducativas
deve obedecer às seguintes diretrizes pedagógicas:
1. Prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente
sancionatórios.
2. Projeto pedagógico como ordenador de ação e gestão do atendimento
socioeducativo.
3. Participação de adolescentes na construção, no monitoramento e na
avaliação das ações socioeducativas.
4. Respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e
exemplaridade como condições necessárias na ação socioeducativa.
5. Exigência e compreensão, enquanto elementos primordiais de
reconhecimento e respeito ao adolescente durante o atendimento socioeducativo.
6. Diretividade no processo socioeducativo.
7. Disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa.
8. Dinâmica institucional garantindo a horizontalidade na socialização das
informações e dos saberes em equipe multiprofissional.
9. Organização espacial e funcional das unidades de atendimento
socioeducativo que garantam possibilidades de desenvolvimento pessoal e social para o
adolescente.
10. Diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual norteadora da
prática pedagógica.
11. Família e comunidade participando ativamente da experiência
socioeducativa
A Lei do SINASE estabelece a comprovação da existência de estabelecimento
educacional4 com instalações adequadas e em conformidade com as normas de referência
como um dos requisitos específicos para a inscrição de programas de semiliberdade ou
internação. ()
O trabalho de acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas deve considerar as questões relacionadas a pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação; de identidade de
gênero; de sexualidades; de religião; de raça, cor ou etnia; de classe social; e de diferenças
geracionais. A família, considerada em suas múltiplas configurações, se constitui em
importante suporte para o efetivo cumprimento de medidas socioeducativas, portanto deverá
também ser partícipe desse processo. Essa prerrogativa requer que, nos programas e ações
de atendimento socioeducativo, sejam criadas estratégias para garantir a participação das
famílias.



O termo “estabelecimento educacional” é mencionado na Lei do SINASE referindo-se a toda a estrutura física onde se
materializam os programas de atendimento socioeducativo de semiliberdade ou internação. Não se refere a escolas em geral,
nem a uma escola dentro de uma unidade de internação, mas entende a própria unidade de internação em si como um
estabelecimento educacional.
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Conforme estabelecem a Resolução nº 119/2006 do CONANDA e a Lei nº
12.594/2012, o SINASE é um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, que envolve
desde o processo de apuração do ato infracional até a execução de medidas socioeducativas.
As medidas socioeducativas podem ser executadas em meio aberto (Liberdade
Assistida — LA, ou Prestação de Serviço à Comunidade — PSC) e em meio fechado
(semiliberdade e internação). A execução de medidas em meio aberto é de responsabilidade
dos municípios e as de meio fechado são de responsabilidade dos estados. A Lei do SINASE
dispõe que, entre outras atribuições, compete à União estabelecer diretrizes sobre a
organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento, bem como as
normas de referência destinadas ao cumprimento das medidas socioeducativas.
Independentemente do tipo de medidas socioeducativas, deve ser elaborado,
com o adolescente, o Plano Individual de Atendimento (PIA), instrumento de previsão,
registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. O PIA deverá ser
elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento,
com a participação efetiva do adolescente e responsabilidade solidária de sua família,
representada por seus pais ou responsável. Desta forma, se torna imprescindível uma
participação mais ativa de representantes das Secretarias de Educação na elaboração do PIA,
visando aprofundar a análise das alternativas educacionais mais adequadas para cada
adolescente, tendo como objetivo maior o alcance do fortalecimento dos projetos de
reconstrução de sua trajetória de vida.
Conforme a referida Resolução nº 119/2006 do Conanda, as medidas
socioeducativas estão subordinadas a um conjunto de princípios, dentre os quais se
destacam:
 Respeito aos direitos humanos.
 Responsabilidade solidária da família, sociedade e estado pela
promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.
 Adolescente como pessoa em situação peculiar de desenvolvimento,
sujeito de direitos e responsabilidades.
 Prioridade absoluta para o adolescente.
 Excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento.
 Incolumidade, integridade física e segurança.
 Respeito à capacidade do adolescente de cumprir a medida, às
circunstâncias, à gravidade da infração e às necessidades pedagógicas
do adolescente na escolha da medida, com preferência pelas que
visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
 Garantia de atendimento especializado para adolescentes com
deficiência.
 Respeito e promoção da diversidade étnico-racial, de gênero, de
sexualidade, de credo e religião, de origem de lugar, devendo ser
abolidas todas as formas de discriminação e preconceito.
 Mobilização da opinião pública no sentido da indispensável
participação dos diversos segmentos da sociedade.
objetivo:

Conforme definido na Lei do SINASE, as medidas socioeducativas têm por

1. A responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato
infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação.
2. A integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e
sociais, por meio do cumprimento do Plano Individual de Atendimento.
3. A desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da
sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos,
observados os limites previstos em lei.
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O atendimento socioeducativo deve ser realizado por meio de “ações
articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o
trabalho e esporte”, de acordo com os princípios do ECA. Como forma de construir consensos
sobre tais ações os entes federados deverão formular seus planos de atendimento
socioeducativo de modo articulado, estabelecendo, de um lado, os papeis de cada um e, de
outro, as formas de cooperação entre si. Essa articulação pressupõe os compromissos
intersetoriais das diferentes áreas das políticas públicas responsáveis pelo atendimento
socioeducativo.
Com essa articulação, tendo como centralidade o Plano Nacional de
Atendimento Socioeducativo, construído em torno de consensos por todos os envolvidos,
busca-se alcançar a melhoria da qualidade da gestão e da execução do atendimento da
política socioeducativa, a partir do estabelecimento de diretrizes, parâmetros e normas de
referência para unidades, programas e serviços; da existência de planos decenais nas três
esferas, bem como da implantação de um sistema de avaliação, possibilitando um
monitoramento do atendimento socioeducativo. Essa conjunção de fatores objetiva a
expansão e a qualidade do atendimento aos adolescentes e a efetividade das medidas
socioeducativas.
2. A educação no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
2.1 Acordos internacionais
As Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados de
Liberdade, adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 14 de dezembro de 1990,
durante o Oitavo Congresso das Nações Unidas sobre a prevenção do delito e do tratamento
do adolescente em conflito com a lei, estabelecem diretrizes para a educação e Educação
Profissional do adolescente nesta situação.
Conforme o documento:
Qualquer menor em idade de escolaridade obrigatória tem direito à educação
adequada às suas necessidades e capacidades, com vista à preparação da sua reinserção na
sociedade. Tal educação deve ser dada, sempre que possível, fora do estabelecimento de
detenção em escolas da comunidade e, em qualquer caso, deve ser ministrada por professores
qualificados, no quadro de programas integrados no sistema educativo do país, de modo a que
os menores possam prosseguir, sem dificuldade, os estudos após a sua libertação.
Entre as principais orientações previstas nas Regras Mínimas das Nações
Unidas para a Administração da Justiça, da Infância e da Juventude (Regras de Beijing),
adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em sua Resolução nº 40/33, de novembro
de 1985, ressaltamos o papel fundamental da educação, conforme o artigo abaixo destacado:
26.6. Será estimulada a cooperação interministerial e interdepartamental para
proporcionar adequada formação educacional ou, se for o caso, profissional ao jovem
institucionalizado, para garantir que, ao sair, não esteja em desvantagem no plano da
educação.
2.2 Normativas nacionais
Conforme a Constituição Federal, o direito à educação é assim declarado:
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia
de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos
de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na
idade própria. (Emenda Constitucional n° 59/2009).
Conforme o art. 8º da Lei nº 12.594/2012, os Planos Estaduais e Distrital de
Atendimento Socioeducativo deverão conter diretrizes e normas do atendimento:
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Art. 8º Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigatoriamente,
prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação
para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos, em conformidade com os princípios
elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Todos os Planos Estaduais, Distrital e Municipais de Atendimento
Socioeducativo devem ser formulados de acordo com o que definem as diretrizes do Plano
Nacional de Atendimento Socioeducativo, estabelecendo formas de colaboração para o
atendimento socioeducativo.
Dentre as 27 metas de ações sobre a educação, dispostas no Plano Nacional de
Atendimento Socioeducativo, a homologação das diretrizes para a escolarização da educação
é parte do item 6: Implantação e implementação das políticas setoriais que atuam no sistema
socioeducativo, mais especificamente no subitem 6.3: Homologar as Diretrizes Nacionais para
escolarização no sistema socioeducativo, incluídas no eixo 1 - Gestão do SINASE.
2.3 Plano Nacional de Educação (PNE)
O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo demanda reflexão sobre
as seguintes metas do PNE:
Meta 2 - Ensino Fundamental
Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14
anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada,
até o último ano de vigência deste PNE.
Meta 3 - Ensino Médio
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17
anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no
Ensino Médio para 85%.
Meta 6 - Educação integral
Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas,
de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) da Educação Básica.
Meta 9 - Alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%
até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em
50% a taxa de analfabetismo funcional.
Meta 10 - EJA integrada à Educação Profissional
Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, nos
ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.
Meta 11 - Educação Profissional
Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público.
Meta 19 - Gestão democrática
Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão
democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta
pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio
técnico da União para tanto.
3. As diferentes modalidades de atendimento socioeducativo e suas
implicações para a Escolarização
De acordo com a Lei 12.594/2012, os programas de atendimento são os que
executam as medidas de internação provisória, prestação de serviço comunitário, liberdade
assistida, semiliberdade e internação, sendo de responsabilidade do Poder Executivo
Municipal os programas que envolvem as medidas em meio aberto, ao passo que, as que
envolvem as medidas privativas e restritivas de liberdade são de responsabilidade do Poder
Executivo Estadual, por meio de seus respectivos órgãos gestores.
Os programas de atendimento asseguram as condições para a materialização
da política de atendimento socioeducativo, o que envolve desde o desenho da proposta
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pedagógica até sua operacionalização no cotidiano do próprio atendimento. Cada medida
socioeducativa apresenta desenhos e funções específicas, ao passo que também segue
objetivos gerais, definidos em lei.
Tanto as medidas de privação de liberdade quanto as de meio aberto têm,
como parâmetros estruturantes da qualidade do atendimento, a integralidade, no que se
refere à atenção dos direitos do adolescente, e a intersetorialidade, como forma de atuação
em rede.

3.1 Internação
Na internação, a realização de atividades externas, como escolarização e
Educação Profissional, é permitida a critério da equipe, a menos que o juiz a proíba
expressamente na sentença. Como medida privativa de liberdade, a internação deve
assegurar a integralidade e intersetorialidade do atendimento a partir de uma dupla
perspectiva: por um lado, as unidades devem se estruturar de modo a garantir o exercício
de direitos básicos internamente e, por outro, devem manter vivo diálogo com a rede
externa de serviços públicos que viabilizem a realização de atividades externas. Nos casos
de adolescentes cuja sentença vede a realização de atividades externas, ao menos
inicialmente, o atendimento de seus direitos e suas necessidades deve ser assegurado,
como é o caso do acesso à escola na unidade de internação.
O acesso à educação escolar é um dos eixos importantes do atendimento, o
que significa assegurar a frequência a todos os níveis escolares, em caráter obrigatório,
para todos os adolescentes. Além de se buscar a sintonia entre o projeto políticopedagógico do programa de internação e as políticas de educação estaduais e municipais, a
ênfase no eixo do acesso à educação requer, entre outras ações:
 A atenção dos professores às dificuldades eventuais de aprendizagem,
buscando ativar os dispositivos de aceleração de aprendizagem e de superação de
defasagem escolar.
 A oferta de atividades de apoio pedagógico e a criação de outros espaços
de formação que estimulem a autonomia, a responsabilidade, a autoestima e a criatividade
do adolescente na relação com o acervo cultural e de conhecimento social acumulados.
 A oportunidade de vivenciar processos de aprendizagem formais e não
formais, que lhes permitam desenvolver habilidades, ampliando e diversificando seu
universo simbólico e cultural.
A seguir, alguns dados sobre escolarização em unidades de internação5:
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Gráfico: Evolução do número de estudantes matriculados em turmas em unidades
de internação. Brasil. 2011-2014

Gráfico: Comparativo entre número de adolescentes e jovens em unidades de
internação e número de estudantes matriculados em turmas em unidades de
internação. Brasil. 2010-2014

Imagem: Representação comparativa do número total de matrículas em
turmas em unidades de internação em relação ao total de matrículas no Brasil.
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Obs.: Vale chamar a atenção para o fato de que, dentre as 162 escolas
exclusivas, 114 estão no Estado de São Paulo, o que evidencia que a maior parte dos
sistemas vem optando por escolas não exclusivas.

Gráfico: Matrículas em turmas em unidades de internação, por
modalidade de ensino. Brasil. 2014.
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Gráfico: Comparativo aprovação, reprovação e abandono em turmas de ensino
regular em unidades de internação e demais turmas. Ensino fundamental (anos
iniciais). 2013

Gráfico: Comparativo aprovação, reprovação e abandono em turmas de ensino
regular em unidades de internação e demais turmas. Ensino fundamental (anos
finais). 2013
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Gráfico: Comparativo aprovação, reprovação e abandono em turmas de ensino
regular em unidades de internação e demais turmas. Ensino Médio. 2013

Gráfico: Comparativo das taxas de distorção idade-série entre turmas em unidades
de internação e demais turmas. 2014.

Quanto às estruturas das unidades de internação, o relatório “Panorama
Nacional: a execução das medidas socioeducativas de internação”, elaborado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2012, constatou que parte delas não possui em sua
estrutura física espaços destinados à realização de atividades consideradas obrigatórias
para a concretização dos direitos fundamentais assegurados pela legislação, tais como
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saúde, educação e lazer. Quanto ao aspecto educacional, 49% das unidades não possuem
biblioteca, 69% não dispõem de sala com recursos audiovisuais e 42% não possuem sala
de informática. Conclui-se que há grande déficit na qualidade das medidas socioeducativas
e na aplicação de programas voltados à educação desses jovens.
3.2 Internação provisória
A internação provisória pode durar, no máximo, 45 dias e, considerando-se
sua natureza cautelar, não se deve perder de vista o princípio constitucional da presunção
do estado de inocência, que proíbe que o adolescente seja tratado como se culpado fosse.
Todos os profissionais que atuam na unidade de internação provisória devem respeitar
esse princípio e, com maior razão, as intervenções socioeducativas devem ser as mínimas
necessárias — o que não se confunde com a ausência de uma abordagem pedagógica ou
com a violação dos direitos fundamentais.
Nesse período, enquanto o adolescente aguarda a apuração da infração e,
eventualmente, a imposição da medida, o atendimento de seus direitos fundamentais,
individuais e sociais deve ser assegurado, com exceção, obviamente, da liberdade de ir e
vir. Assim, cabe ao programa de atendimento articular todos os recursos materiais e
humanos disponíveis para não restringir os direitos para além do mínimo necessário,
reduzindo os danos decorrentes da privação de liberdade.
Entre os direitos de adolescentes que deverão ser cuidados na internação
provisória estão a frequência escolar em condições compatíveis a que vinha sendo
ofertada antes da privação (provisória). Portanto, a infraestrutura física em que se realiza
o cumprimento da medida de internação provisória deve viabilizar o exercício do direito à
educação.
3.3 Semiliberdade
A semiliberdade é uma medida que requer, em menor ou maior grau, a
privação da liberdade do adolescente, não possuindo prazo definido de duração,
sujeitando-se ao princípio da brevidade da medida. Na semiliberdade, a realização de
atividades externas, incluindo-se aí a escolarização e Educação Profissional, é decorrência
natural da medida, não estando sujeita à discricionariedade da equipe técnica ou do juiz.
A realização de atividades extramuros vincula o adolescente aos recursos,
serviços e programas existentes no território. Sendo as atividades externas a
peculiaridade desta modalidade de atendimento, torna-se indispensável a efetiva
participação da equipe nas redes que se articulam no território. Isso exige capacidade de
mediação entre atividades internas, próprias da presença educativa na unidade de
semiliberdade, e também no território, reconhecendo interlocutores, ajustando fluxos,
facilitando o acesso a direitos, enfim, mobilizando a rede para cada situação que se
apresenta e que demanda atenção integral.
3.4 Medidas socioeducativas em meio aberto
As medidas socioeducativas de meio aberto compreendem a Liberdade
Assistida (LA) e a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Conforme a Lei nº
12.594/2012, cabe aos municípios a execução das medidas em meio aberto, podendo
adotar o modelo de execução pela rede privada ou o modelo público. O modelo público foi
adotado pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), desde 2008, ao pactuar a criação
do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa
de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), conhecido
como Serviço de MSE em Meio Aberto, que deve ser ofertado de forma contínua nos
Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS).
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De acordo com o ECA, as medidas socioeducativas de LA e de PSC não são
restritivas de liberdade. A medida socioeducativa de Liberdade Assistida, determinada
legalmente pelo prazo mínimo de seis meses, consiste no acompanhamento sistemático ao
adolescente em conflito com a lei por um técnico de serviço ou programa de atendimento
socioeducativo, com vistas à responsabilização e à integração social do adolescente por
meio do atendimento individual e da inserção em serviços, programas, projetos e ações
das diversas políticas setoriais (educação, saúde, assistência social, cultura, trabalho e
esporte).
Já a Prestação de Serviços à Comunidade, aplicada pelo prazo máximo de
seis meses, consiste na prestação de serviços comunitários gratuitos e de interesse geral.
Deve ser cumprida em jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e
feriados ou em dias úteis, não prejudicando a frequência escolar ou jornada de trabalho.
Pode ser cumprida em hospitais, escolas, instituições da rede socioassistencial, outros
órgãos públicos e programas comunitários.
A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais () estabelece o
atendimento do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa em Meio Aberto no âmbito da Política de Assistência Social, definindo os
critérios, as descrições, as provisões, as aquisições, os objetivos e os resultados esperados
do serviço e vincula a sua oferta ao Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS).
Por conseguinte, o serviço de medidas socioeducativas em meio aberto
deve realizar o acompanhamento do cumprimento das medidas socioeducativas, que se
fundamenta no atendimento especializado, por meio da escuta qualificada, do trabalho
social com as famílias e do acompanhamento social do adolescente de forma integrada aos
demais serviços socioassistenciais e às políticas setoriais de educação, saúde, trabalho,
cultura, esporte e lazer. A garantia do acesso aos serviços e a ação integrada entre as
políticas setoriais são imprescindíveis para a concretização dos objetivos das medidas
socioeducativas e para a ampliação da proteção social ao adolescente e sua família.
A educação é imprescindível para a execução de medidas socioeducativas
em meio aberto. Torna-se difícil pensar na integração social de um adolescente que
abandonou a escola. A escolarização está diretamente relacionada a mais e melhores
oportunidades para a construção de um projeto de vida. Além disso, uma das principais
ações que devem ser efetivadas pelos programas e serviços de atendimento
socioeducativo, em parceria com as escolas, refere-se à matrícula e à frequência escolar do
adolescente, que devem ser periodicamente relatadas e comprovadas ao Judiciário,
durante o cumprimento das medidas socioeducativas de LA ou de PSC.
É importante que as escolas assumam a sua corresponsabilidade pelo
atendimento socioeducativo, aperfeiçoando ou estabelecendo parcerias com os serviços e
programas de LA e de PSC, disponibilizando suas dependências e designando funcionários
para a orientação aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de PSC. Vale
ressaltar que as escolas parceiras dos serviços e programas de atendimento
socioeducativo deverão observar a adequação das atividades a serem desenvolvidas pelos
adolescentes no cumprimento da PSC, não os submetendo a atividades degradantes e não
permitindo que estigmas e preconceitos influenciem o olhar da comunidade escolar sobre
os mesmos.
Segundo o Censo SUAS 2014, a rede educacional foi citada por 60,8% dos
CREAS, quando perguntados sobre principais locais onde o adolescente cumpre a medida
de PSC. Ainda de acordo com o Censo SUAS 2014, em 94,7% dos CREAS os profissionais
realizaram, na execução da Liberdade Assistida, encaminhamentos para o sistema
educacional. Já na execução da Prestação de Serviços à Comunidade, esse percentual foi de
93,3%.

( ) Resolução CNAS nº 109/2009.
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Em relação ao acompanhamento da frequência escolar, 83,5% dos CREAS
afirmaram que essa atividade é realizada por seus profissionais no âmbito da Liberdade
Assistida, enquanto que, no âmbito da Prestação de Serviços à Comunidade, essa atividade
foi realizada em 82,2% dos CREAS. Esses percentuais mostram como é importante o
estabelecimento de uma interlocução entre escolas, serviços e programas de atendimento
socioeducativo. Vale lembrar que essa relação não pode se resumir a encaminhamentos e
fluxo de documentos. É fundamental que seja estabelecido um diálogo pautado na
realidade dos territórios e de cada adolescente, visando à construção de estratégias que
ampliem as possibilidades de escolarização dos alunos que estão em cumprimento de
medidas socioeducativas em meio aberto.
Sobre a escolaridade de adolescentes que cumprem medidas
socioeducativas em meio aberto, pesquisa realizada no ano de 2013, pela Companhia de
Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), aponta que 46,5% dos adolescentes que
cumprem a medida de PSC declararam não estar estudando e 9,1% declararam estar
matriculados, mas sem frequentar a escola. Do universo pesquisado, 63,6% dos
adolescentes em cumprimento de PSC não têm instrução ou não completaram o Ensino
Fundamental. Já dos adolescentes que estão em cumprimento de medida de LA, 49,1%
afirmaram não estudar e 7,6% declararam estar matriculados, mas não frequentam a
escola. Do total de adolescentes em cumprimento de LA, 61,6% destes não têm instrução
ou Ensino Fundamental completo. A realidade das demais unidades federativas pode ser
ainda mais preocupante do que os dados que a pesquisa revelou, considerando que a rede
pública de ensino do Distrito Federal é uma das mais estruturadas do País no que se refere
à cobertura e à qualidade da oferta.
A matrícula a qualquer tempo, garantida no art. 82 da Lei do SINASE, tem
sido um grande desafio para as equipes dos serviços e programas de atendimento
socioeducativo, pois a maioria dos adolescentes que estão cumprindo medidas
socioeducativas em meio aberto já se evadiram ou estão infrequentes na escola. Porém,
muitas vezes, o adolescente é encaminhado para a escola e não consegue se matricular em
razão de resistência da própria escola em efetivar a sua matrícula.
Crianças e adolescentes devem ter assegurado o acesso à escola pública
próxima de sua residência, de acordo com o ECA. Dessa forma, os adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, que frequentam ou que serão
matriculados nas diversas escolas da rede de ensino no município também são amparados
por essa prerrogativa legal. Vale ressaltar que não deve haver turmas específicas para
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto.
É fundamental que programas e serviços de atendimento socioeducativo
estabeleçam interlocução constante com as escolas da rede, de forma que os esforços
garantam a matrícula e a permanência do adolescente na escola. A interlocução pode ser
efetivada por meio de ligações telefônicas, visitas institucionais, reuniões e capacitações.
Esses mecanismos podem proporcionar aos profissionais da educação um maior
entendimento sobre a concepção e a metodologia da execução de medidas socioeducativas
em meio aberto. Essa relação deverá ser estabelecida, inicialmente, por meio dos órgãos
gestores de cada uma das políticas envolvidas para a posterior efetivação pelas equipes
dos serviços e programas de atendimento socioeducativo e pelos profissionais da
educação.
O Plano Individual de Atendimento (PIA), instrumento de registro e
acompanhamento do cumprimento de medidas socioeducativas, pode facilitar a
interlocução entre o programa de atendimento socioeducativo e a escola. No PIA, são
estabelecidos os objetivos e as metas pactuadas com o adolescente e sua família para o
cumprimento de medidas socioeducativas, sendo sempre a escolarização uma meta a ser
atingida. É importante que o técnico do serviço ou programa de atendimento
socioeducativo converse com o professor ou coordenador pedagógico a respeito das metas
relativas à escolarização dispostas no PIA do adolescente que está frequentando a escola e
cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto.
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O estigma geralmente marca os adolescentes que estão cumprindo medidas
socioeducativas. Um dos principais desafios para o acompanhamento realizado pelos
serviços e programas é o combate ao preconceito institucional, seja na escola ou em outras
unidades das demais políticas setoriais. O fato de estar cumprindo medidas
socioeducativas em meio aberto não dá direito à escola, ou a qualquer outra instituição, de
rotular o adolescente. Às vezes, essa discriminação se manifesta não só na recusa à
realização da matrícula, mas também no olhar, nas palavras, no “medo” ou na indiferença.
Deve-se entender que o cumprimento de medidas socioeducativas é uma situação
transitória e que o adolescente deve ser visto como os demais alunos.
A identificação do adolescente em cumprimento de medidas
socioeducativas na escola deve se restringir ao diretor, coordenador/supervisor
pedagógico, secretário escolar e professores. Não há razão para que essa informação seja
disseminada na comunidade escolar. Outra questão importante diz respeito ao processo
judicial. Nesse sentido, a escola não precisa saber qual foi o ato infracional cometido pelo
adolescente. O acompanhamento do cumprimento das medidas socioeducativas cabe ao
técnico do serviço ou programa em estreita interlocução com o sistema de justiça.
A incompletude institucional, princípio do SINASE, pressupõe a
corresponsabilidade das políticas setoriais no atendimento socioeducativo. Este princípio
é o precursor da intersetorialidade nesse sistema, fundamental para a convergência das
ações dos atores envolvidos, com vistas à integração social dos adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. No caso da relação da educação
com as medidas socioeducativas em meio aberto, é fundamental que seja estabelecido um
canal permanente de diálogo entre serviços e programas de atendimento socioeducativo,
escolas, Secretarias Municipais e Estaduais de Educação.
4. Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
O adolescente que viola o direito de outros precisa ser responsabilizado de
acordo com sua situação peculiar de desenvolvimento. É importante destacar que o
adolescente que comete um ato infracional não deixa de ser sujeito de direitos
fundamentais, visto que “não estamos diante de um infrator que, por acaso, é um
adolescente, mas diante de um adolescente que, por circunstâncias, cometeu ato
infracional” (COSTA, 2002, p. 16).
No Brasil, o estigma social ainda continua se refletindo nos números da
Justiça, isto é, as determinações judiciais penais continuam sendo, em sua esmagadora
maioria, destinadas a homens pobres, negros, com baixa escolaridade. O mesmo ocorre na
aplicação de medidas socioeducativas.
Os levantamentos existentes7 sobre o atendimento socioeducativo
demonstram que são, majoritariamente, os adolescentes pobres, negros, com baixa
escolaridade e em situação de vulnerabilidade social que cumprem medidas
socioeducativas, embora ainda seja necessário conhecer melhor a realidade nacional.
Portanto, a tentativa de caracterização de adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas deve considerar o quanto ainda pesa a desigualdade social nas
oportunidades disponíveis a uma parcela dos adolescentes brasileiros, tanto no que se
refere ao acesso a direitos e a serviços públicos quanto à defesa sistemática nos processos
judiciais. Existe, dessa forma, um cenário que precede o cometimento do ato infracional
impondo condições desfavoráveis aos adolescentes em relação ao seu desenvolvimento e à
construção de projetos de vida.

7

Ver dados referentes à pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal
(IBAM) para o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). Ver também
www.codeplan.df.gov.br
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Segundo informações do Censo 2010 do IBGE, a população total do Brasil é
de 190.755.799 pessoas, com a população de adolescente (12 a 18 anos incompletos)
somando 21.265.930 pessoas. Destes, a porcentagem de adolescentes que cumprem
medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade é de 0,10% e de 0,41% em
medidas socioeducativas de PSC e LA, conforme o último levantamento nacional do
SINASE (2014). Embora signifique uma porcentagem pequena, do ponto de vista
quantitativo, tal dado merece a atenção do Estado no tocante ao cuidado integral desses
adolescentes, por meio das políticas públicas de assistência social, saúde, educação,
cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção no trabalho, convivência familiar e
comunitária, tendo, dessa forma, garantidos os direitos fundamentais, conforme prevê o
ECA.
Os estudos e pesquisas realizados no âmbito do sistema socioeducativo
indicam que, no geral, os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas são do
gênero masculino, com idade entre 14 a 17 anos, que se declaram da cor/raça negra.
Cumpre assinalar que esses adolescentes vivem, também em sua grande maioria, em
situação de vulnerabilidade social, tendo em vista que 38% dos adolescentes brasileiros
pertencem a famílias pobres que vivem com renda inferior a ½ salário mínimo, segundo
dados do Censo 2010 do IBGE.
O relatório “Panorama Nacional: a execução das medidas socioeducativas
de internação”, elaborado pelo CNJ, em 2012, apresenta as características dos
adolescentes e jovens em situação de internação, resumido nos seguintes dados: grande
parte dos adolescentes alcança a maioridade civil e penal durante o cumprimento da
medida; a maioria cometeu o primeiro ato infracional entre 15 e 17 anos; os atos
infracionais mais praticados por eles são os correspondentes a crimes contra o patrimônio
(roubo, furto, entre outros); a reincidência é significativa uma vez que quase metade deles
já passou por medida de internação mais de uma vez; 14% dos jovens têm filhos; 43% dos
jovens foram criados apenas pela mãe, 4% pelo pai sem a presença da mãe; 38% foram
criados por ambos e 17% pelos avós.
Quanto à escolarização, o relatório aponta que, em média, os adolescentes
interrompem seus estudos aos 14 anos, sendo que o último ano ou série cursada é do
Ensino Fundamental, embora muitos deles tenham deixado de frequentar a escola há
alguns anos. Portanto, evidencia-se que a maioria não chegou a concluir a Educação
Básica.
O Censo Escolar da Educação Básica indica uma maior concentração de
matrículas entre 15 a 17 anos de idade nos anos finais do Ensino Fundamental, com alta
taxa também para 18 a 20 anos. No que se refere a programas de reinserção dos egressos
na rede regular de ensino, em todas as regiões do país os índices são muito baixos, o que
significa mais uma dificuldade para a inclusão educacional. Ainda conforme o Censo
Escolar, as taxas de aprovação dos adolescentes em unidades de internação, em
comparação com a média do país, demonstram a maior dificuldade da escolarização em
privação de liberdade. Entretanto, observa-se que a taxa de aprovação no Ensino Médio
entre esses adolescentes é maior do que a média do país. Destaca-se também a
constatação, no Censo Escolar, de 344 matrículas referentes a alunos com deficiência em
turmas com unidade de internação, o que corresponde a aproximadamente 1,7% do total
dessas matrículas. Em relação ao gênero, a proporção entre adolescentes do sexo
masculino e do sexo feminino matriculados em unidade de internação é de 83,4% de
meninos e 16,6% de meninas.
De acordo com o Registro Mensal de Atendimento (RMA)8, em 2014, havia
67.356 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto.
Desses, 58.525 são do sexo masculino e 8.831 do sexo feminino. Ao se comparar o total de
8

Ferramenta informatizada do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que tem como
objetivo coletar informações mensais sobre a gestão, os atendimentos e as atividades dos serviços do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS).
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adolescentes no ano de 2014 em cumprimento de medidas socioeducativas em meio
aberto com o total de 23.066 adolescentes em cumprimento de medidas em meio fechado
em 2013, pode-se inferir, que, assim como disposto na Lei nº 12.594/2012, tem sido
efetivada a diretriz de prevalência na aplicação de medidas socioeducativas de meio
aberto em detrimento às medidas de meio fechado, no âmbito do sistema socioeducativo
brasileiro.
Portanto, para além desses cenários e das estatísticas aqui apresentadas,
deve-se considerar o adolescente em suas dimensões antropológica, política, cultural e
social, dentre outras. Nessa perspectiva, cabe ressaltar que os sujeitos não podem ser
reduzidos a sua situação de vulnerabilidade ou simplesmente ao status de violador de
direitos. Um olhar, também, sobre suas potencialidades é importante para que seja
percebido enquanto pessoa em desenvolvimento e na sua inteireza, considerando os seus
múltiplos elementos constituidores: cognição, afetividade, corporeidade e espiritualidade
como uma totalidade complexa e indissociável.
Na dimensão política, cabe considerá-los como sujeitos de direitos e
cidadãos em processo de desenvolvimento, pertencente a uma coletividade e também
responsável por ela. Considera-se, também, de alta relevância a valorização das múltiplas
culturas e dos modos de expressão das adolescências e juventudes, como riqueza e
possibilidades de construção de identidades. Ressalta-se que as culturas infanto-juvenis
são constituintes e constituidoras dos adolescentes e os coloca numa relação peculiar com
o mundo, com os territórios e com os coletivos sociais com os quais se relaciona e os
constitui.
Por fim, importa destacar, que não cabe traçar um perfil reducionista
desses sujeitos, mas avançar para uma concepção mais complexa sobre os mesmos e,
sobretudo, ampliar a concepção observando outros aspectos que os conformam. Em
especial, apontar para uma visão de ser em desenvolvimento, passível de transformações
em sua trajetória pessoal e social.
5. Professores que atuam no sistema socioeducativo
A educação é uma prática social voltada à constituição das novas gerações,
que ocorre a partir da apropriação de um conjunto de tradições, ideias, normas e valores
partilhados pela cultura. Dessa maneira, o processo de formação das pessoas é fruto de
interações e de relações interpessoais que ocorrem em muitos lugares: na família, no
trabalho, na igreja, na escola e em todas as instituições que buscam contribuir para o
desenvolvimento humano.
No que diz respeito à escola, um espaço institucional de produção e de
disseminação do saber historicamente produzido pela humanidade, é particularmente
importante o papel dos professores, os agentes principais do processo de educação
escolar. A eles é atribuída grande parte da responsabilidade por uma educação escolar de
qualidade social, voltada à formação para a cidadania e a transformação da realidade,
conquistada por meio do desenvolvimento das dimensões cognitivas, culturais,
antropológicas, econômicas e políticas dos estudantes.
Nesse contexto, o professor de Educação Básica tem sido tema frequente
nas discussões empreendidas no campo educativo. A formação (inicial e continuada) e a
atuação profissional, ambas intimamente articuladas no desenvolvimento do perfil
profissional docente, têm sido particularmente colocadas em discussão. Cada vez com
mais frequência o termo perfil vem sendo utilizado em diferentes contextos e adotado
para se referir a distintas caracterizações, especialmente de ordem socioeconômica (faixa
etária, gênero, renda, condição social e econômica etc.). No âmbito da Educação Básica, por
exemplo, o termo perfil tem sido bastante adotado nos estudos relativos aos professores.
Nessa direção, pesquisas e censos vêm contemplando características
sociais, econômicas e profissionais no mapeamento do perfil dos docentes. A partir de
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dados do Censo Escolar de 20079, o professor brasileiro é do gênero feminino, tem em
média 30 anos de idade e escolaridade de nível superior, principalmente em Pedagogia ou
Ciência da Educação. Leciona, predominantemente, a disciplina Língua/Literatura
Portuguesa, trabalha em apenas uma escola urbana e é responsável por uma turma que
tem, em média, 35 alunos. O Censo da Educação Básica de 201310 acrescenta que o nível de
formação dos professores melhora de acordo com a etapa de atuação do professor na
Educação Básica, ou seja, 60% dos professores da Educação Infantil são formados em nível
superior, enquanto 86,8% dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental têm
nível superior.
Apesar de o termo perfil frequentemente designar um conjunto de
informações socioeconômicas, também se refere à definição e sistematização de um
conjunto de características e competências desejáveis a determinado profissional. Nessa
direção, tratar do perfil profissional do professor implica explorar questões relativas à
identidade profissional docente e às especificidades da sua atuação na mediação dos
processos de aprendizagem e de desenvolvimento dos estudantes. No caso da
socioeducação, especificidades que estão associadas à capacidade de influenciar o
desenvolvimento mais complexo dos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas, à ressignificação das trajetórias infratoras e à construção de novos
projetos de vida por meio da aprendizagem dos saberes historicamente produzidos pelo
conjunto da humanidade.
Há que se alertar que a noção de perfil profissional não é estática, imutável
ou cristalizada, ao contrário, está relacionada à noção de desenvolvimento humano e,
portanto, envolve a ideia de construção processual e temporal, abarcando ressignificações
e transformações. Além disso, a noção de perfil profissional considera a íntima conexão
entre elementos da formação e da atuação, pois compreende que o perfil se constitui pelo
entrelaçamento dinâmico e complexo entre as dimensões pessoais e profissionais dos
professores.
Dessa forma, o perfil profissional é construído e reconstruído ao longo do
tempo, é um processo extenso e complexo que revela a história de vida da pessoa, seus
valores, conhecimentos, necessidades, crenças e expectativas pessoais, assim como as
diversas relações de trabalho, o reconhecimento social da profissão e suas características e
demandas específicas.
Falar no perfil profissional dos professores que atuam no sistema
socioeducativo significa delimitar um conjunto de características que os identificam (e os
diferenciam de outros profissionais), podendo ser materializadas a partir de combinações
dos recursos mais apropriados à situação. São, portanto, muitos os caminhos que podem
levar ao perfil profissional.
Algumas das características definidoras do perfil dos professores que
atuam no sistema socioeducativo seriam: a) postura ética; b) domínio do conhecimento e
articulação interdisciplinar; c) compreensão crítica da escola, da aprendizagem e do
desenvolvimento humano; d) compromisso com o desenvolvimento humano complexo e
de novos projetos de vida; e) prática pedagógica reflexiva e investigativa; f) atuação
orientada para a cidadania; e g) compromisso com a qualificação permanente e a
identidade profissional docente.
Dessa maneira, o professor que trabalha com adolescentes em medidas
socioeducativas é o profissional que conhece, de maneira aprofundada, os processos de
aprendizagem e de desenvolvimento humano, atuando pedagogicamente com forte

9

INEP. Estudo exploratório sobre o professor brasileiro com base nos resultados do Censo Escolar da Educação
Básica 2007. Brasília: INEP, 2009.
10

INEP. Censo Escolar da Educação Básica 2013: resumo técnico. Brasília: INEP, 2014.
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compromisso social e ético de formar sujeitos críticos que recusem o lugar social no qual
foram colocados sem, contudo, romperem com as regras sociais e éticas vigentes.
6. Principais ações de consolidação do SINASE em âmbito nacional
A trajetória de implementação do SINASE tem apresentado formulações
que buscam estruturar o atendimento socioeducativo em todo o território nacional. Nesse
marco, a natureza do trabalho socioeducativo é considerada transversal, intersetorial,
complexa e especializada e se efetiva por meio de ações articuladas das esferas de
governo.
Nos últimos anos, particularmente após a Resolução nº 119/2006 do
CONANDA, que teve como objetivo concretizar a intersetorialidade no sistema
socioeducativo, foram instituídos mecanismos de articulação entre as políticas, com
destaque para a Comissão Intersetorial de Acompanhamento do SINASE, composta pelos
seguintes órgãos e instituições:
 Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que a
coordena;
 Secretaria Nacional da Juventude da Secretaria Geral da Presidência da
República;
 Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República;
 Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República;
 Ministério da Cultura;
 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
 Ministério da Educação;
 Ministério do Esporte;
 Ministério da Justiça;
 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
 Ministério da Saúde;
 Ministério do Trabalho e Emprego;
 Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA);
 Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);
 Fórum Nacional de Secretários(as) de Estado de Assistência Social
(FONSEAS);
 Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social
(CONGEMAS);
 Fórum Nacional de Dirigentes Governamentais de Entidades Executoras
da Política de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FONACRIAD).
Criada no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos (SDH), pelo Decreto
de 13 de julho de 2006, a Comissão Intersetorial tem a finalidade de acompanhar o
processo de implementação do SINASE, articular políticas governamentais e elaborar
estratégias conjuntas para o desenvolvimento de ações relativas à execução de medidas
socioeducativas dirigidas ao adolescente.
Em 2012, o MEC e a SDH/PR instituíram o Grupo de Trabalho
Interministerial (GTI), por meio da Portaria Interministerial n° 990/2012, com o objetivo
de elaborar propostas e estratégias para a escolarização e profissionalização de
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. O GTI realizou reuniões de trabalho,
levantamentos e diálogos intersetoriais com esse fim.
Ao longo do ano de 2012, a área de direitos humanos do MEC trabalhou no
mapeamento, análise e diagnóstico de ações, projetos e programas vinculados a este
Ministério, que visam à melhoria da oferta de escolarização e profissionalização de
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas; discutiu estratégias de articulação
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das secretarias e autarquias do MEC para adequação de oferta de seus projetos e
programas para esse público e realizou diagnóstico a partir de articulação com o INEP e
análise de dados do Censo Escolar da Educação Básica sobre a ação dos sistemas de ensino
no cumprimento de medidas socioeducativas, particularmente no que se refere ao perfil
de escolarização, perfil de escolas e perfil de professores.
Nesse mesmo ano foi assinado acordo de cooperação técnica entre o MEC e
a SDH/PR, com vigência de três anos, visando à oferta de vagas a adolescentes que
cumprem medidas socioeducativas, entre outros públicos, em cursos de Educação
Profissional e Tecnológica (EPT) no âmbito da Bolsa-Formação Trabalhador do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), conforme previsto na Lei
nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, na Portaria MEC nº 185, de 12 de março de 2012, e
nas Resoluções CD/FNDE nº 61 e nº 62, ambas de 11 de novembro de 2011.
Mais recentemente, a Portaria SDH/PR nº 693, de 25 de novembro de
2014, estabeleceu regras e critérios de execução e monitoramento do “PRONATEC Direitos
Humanos”, que visa à formação, ao aperfeiçoamento e à qualificação profissional das
pessoas com deficiência, dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e
de pessoas em situação de rua. A execução do “PRONATEC SINASE” cabe à SDH/PR, em
parceira com o MEC.
7. A educação integral e o SINASE
A discussão sobre uma proposta de educação integral para escolarização,
tanto dos adolescentes em unidades de internação, quanto daqueles que cumprem
medidas socioeducativas em semiliberdade e meio aberto, é fundamental no contexto da
busca pela garantia da escolarização e Educação Profissional de adolescentes e jovens no
sistema socioeducativo. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das
escolas públicas, é também uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação.
Ampliar o atendimento integral para adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas é uma das metas do Plano Nacional de Atendimento
Socioeducativo. Ainda conforme este Plano, cabe ao Ministério da Educação e à Secretaria
de Direitos Humanos a responsabilidade pelo alcance dessa meta.
Uma das estratégias para a efetivação dessa meta será a necessária
adequação das escolas como unidades executoras, para que se tornem aptas a
implementar alguns programas educacionais do Governo Federal. Outra possibilidade
poderia ser, considerando-se a rotatividade de matrículas de adolescentes e jovens em
unidade de internação, a criação de um programa que dê continuidade a sua formação,
mesmo após o término da medida socioeducativa. Para aqueles que estão em
semiliberdade, Prestação de Serviços à Comunidade e liberdade assistida também se faz
necessário o seu encaminhamento para as escolas que tenham programas desta natureza.
Programas esses constituídos pelas comunidades escolares com a intenção clara de incluir
e ajudar a reconstruir vidas e afirmar seus direitos.
Para que essas estratégias tenham êxito, é fundamental que haja o
alinhamento do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo com as normas nacionais
definidas para a socioeducação, considerando-se, dentre outras as orientações ligadas à
segurança, arquitetura e gestão, garantindo-se espaços adequados para o desenvolvimento das atividades formativas.
Além da adequação dos programas educacionais já existentes em âmbito
nacional e local, recomenda-se a criação de programas específicos considerando-se as
particularidades do sistema socioeducativo. Essas particularidades foram, aqui,
apresentadas sob a forma de necessidades, desejos e exigências de garantia de direitos,
bem como pelo fato de a socioeducação ser um elo na construção da educação como
totalidade social. Espera-se de tais programas específicos o acolhimento e a escuta aos
jovens, com uma clara orientação para a construção de projetos de vida que possam
superar as condições de exclusão que os levaram a cometer uma infração. Por essa razão, a
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construção de currículos a partir das necessidades dos jovens e que permitam o exercício
criativo do professor é fundamental.
Destaca-se, ainda, que, para os que cumprem medidas em meio aberto,
optar pela inclusão destes no modelo de educação integral, constitui-se como uma
importante estratégia para que se mantenham afastados das situações de risco e
vulnerabilidades em que se encontram. Acredita-se que a educação integral poderá
proporcionar uma formação mais consistente, ampliando-se as oportunidades de
socialização com o mundo da educação, cultura, lazer e esporte.
8. Orientações
Para a garantia do direito à educação de adolescentes e jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas, apresenta-se neste Parecer as seguintes
orientações:
No que se refere à necessária cooperação, colaboração e intersetorialidade
para a consolidação e a qualificação do atendimento escolar de adolescentes e jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas, os diferentes entes federados e as instituições
de ensino, no âmbito de suas atribuições definidas em lei, devem atuar de modo
cooperado e colaborativo para:
a) a inserção de ações nos Planos Municipais, Estaduais e Distrital de
Educação voltadas para o atendimento escolar no âmbito do SINASE;
b) a implementação de políticas, programas, projetos e ações educacionais
para a qualificação da oferta de escolarização, no âmbito do SINASE, contemplando as
diferentes modalidades e etapas do atendimento socioeducativo;
c) a integração dos diferentes sistemas de informação para identificação da
matrícula, acompanhamento da frequência e do rendimento escolar de adolescentes e
jovens em atendimento socioeducativo;
d) a promoção da participação de adolescentes e jovens em atendimento
socioeducativo em exames de larga escala, nacionais e locais, em especial aqueles voltados
à produção de indicadores educacionais, à certificação e ao acesso à Educação Superior;
e) a promoção de parcerias com instituições de Educação Superior para o
desenvolvimento de ações de pesquisa e extensão que contribuam para a criação,
implementação e fortalecimento de políticas públicas educacionais no âmbito do SINASE.
O atendimento educacional a adolescentes e jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas deve ser estruturado de modo intersetorial e cooperativo,
articulado às políticas públicas de assistência social, saúde, esporte, cultura, lazer, trabalho
e justiça, entre outras. Para a consolidação do princípio da intersetorialidade entre os
diversos órgãos que compõem o SINASE, e com vistas à estruturação da política de
atendimento educacional de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas, os sistemas de ensino devem:
a) definir, no âmbito de sua administração, instância gestora responsável
pela implementação e acompanhamento da escolarização de adolescentes e jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas e dos egressos;
b) formalizar instrumentos para a cooperação técnica com outros órgãos
setoriais para a efetivação de políticas no âmbito do SINASE;
c) participar dos espaços políticos institucionais responsáveis pela
definição das políticas e acompanhamento do SINASE;
d) observar os parâmetros definidos pelos sistemas de ensino e pelo
SINASE ligados ao campo educacional;
e) manter interlocução constante entre a escola e os programas de
atendimento socioeducativo;
f) disponibilizar, a qualquer tempo e sempre que necessário, documentação
escolar de adolescentes e jovens, em especial para subsidiar a definição da medida e a
construção do Plano Individual de Atendimento;
245

g) fortalecer a participação dos profissionais da educação na elaboração e
acompanhamento do Plano Individual de Atendimento;
h) articular organizações, serviços, programas e projetos disponíveis no
território que potencializem e complementem as experiências educacionais em curso;
i) manter compromisso com a garantia do sigilo, conservando dados
referentes à situação do adolescente ou jovem em atendimento socioeducativo restritos
àqueles profissionais a quem tal informação seja indispensável;
j) articular o Plano Individual de Atendimento com as ações desenvolvidas
nas unidades escolares, com o projeto político-institucional e com o projeto políticopedagógico da unidade socioeducativa.
No tocante ao direito à matrícula, os sistemas de ensino devem assegurá-la
ao estudante em cumprimento de medidas socioeducativas sem a imposição de qualquer
forma de embaraço, preconceito ou discriminação, pois se trata de direito fundamental,
público e subjetivo, conforme a Constituição Federal de 1988:
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da Educação Básica, por
meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
Nesse sentido, a matrícula deve ser efetivada sempre que houver demanda
e a qualquer tempo, assegurada independentemente da apresentação de documento de
identificação pessoal, podendo ser realizada mediante a autodeclaração ou declaração do
responsável. No caso do estudante não dispor, no ato da matrícula, de boletim, histórico
escolar, certificado, memorial ou qualquer outra documentação referente a sua trajetória
escolar expedida por instituição de educação anterior, deverá ser realizada avaliação
diagnóstica para definição da série ou ciclo, etapa e modalidade mais adequada ao seu
nível de aprendizagem.
Para adolescentes e jovens já matriculados, logo após a definição da
medida, deve ser feita articulação com a sua rede de ensino, com vistas à garantia da
continuidade da escolarização em sua escola de origem ou escola de sua comunidade,
sempre que não inviabilizado pela medida socioeducativa aplicada e respeitado o seu
interesse. Caso o estudante retorne a sua escola de origem, após cumprimento de
internação provisória, a instituição de ensino deve viabilizar a recuperação do rendimento
escolar, sem considerar as respectivas faltas no período.
Os adolescentes e jovens em cumprimento de medidas de Prestação de
Serviços à Comunidade, liberdade assistida ou semiliberdade devem ter suas matrículas
integradas às demais turmas de estudantes, não sendo permitida a inserção em turmas
exclusivas.
Nos casos de falta de qualquer tipo de documentação, seja de identificação
pessoal ou escolar, os órgãos competentes pela sua expedição devem ser acionados pelos
pais ou responsáveis, conselhos tutelares ou operadores de órgãos de assistência social ou
de justiça.
Quando solicitado e a qualquer tempo, os sistemas de ensino devem
fornecer, aos órgãos de assistência social e de justiça, documentação relativa à trajetória
escolar do estudante em cumprimento de medidas socioeducativa.
Além da garantia do acesso, o estado brasileiro deverá implementar
políticas públicas que busquem assegurar a permanência de adolescentes e jovens nas
escolas com a qualidade social requerida.
Deve ser garantido atendimento escolar nas unidades de internação
provisória, com elaboração e implementação de proposta pedagógica específica à natureza
desta medida, voltado à continuidade do processo de escolarização de adolescentes e
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jovens já matriculados ou que subsidie a reconstrução da trajetória escolar daqueles que
se encontram fora da escola.
Para que este direito seja efetivado, adolescentes e jovens que cumprem
medida em unidade de internação socioeducativa poderão ter o atendimento educacional
realizado em espaços específicos, dotados de recursos pedagógicos, infraestrutura
adequada, equipe docente, pedagógica e administrativa capaz de garantir a qualidade
social do processo educacional.
As escolas localizadas em unidades de internação socioeducativa devem
elaborar projeto político-pedagógico próprio, articulado ao projeto institucional da
unidade em que se insere, com vistas ao atendimento das particularidades de tempo e
espaço desta medida, balizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, garantido o
cumprimento da carga horária mínima definida em lei.
Destaca-se a necessidade da oferta de todas as etapas da Educação Básica,
contemplando seus diferentes componentes curriculares, bem como a promoção do acesso
à Educação Superior, nas modalidades mais adequadas às necessidades de adolescentes e
jovens em restrição de liberdade. Na impossibilidade de oferta de algum nível, etapa ou
modalidade no espaço da unidade de internação, deve ser viabilizado, aos adolescentes e
jovens, o acesso à instituição educacional fora da unidade que contemple sua necessidade
de escolarização ou Educação Profissional.
Esta escolarização deve se pautar pela oferta de educação integral em
tempo integral e de Educação Profissional, bem como pela garantia do Atendimento
Educacional Especializado aos estudantes com deficiência. Além disso, é preciso que se
promova a participação de adolescentes, jovens e suas famílias nos processos de gestão
democrática da escola.
O planejamento das ações de educação em espaços de privação de
liberdade poderá contemplar, além das atividades de educação formal, as de educação não
formal em horários e condições compatíveis com as atividades escolares.
No caso da Educação Profissional articulada à Educação Básica, nas formas
integrada, concomitante ou subsequente, observada a legislação pertinente, deve ser
organizada a partir de interesses e demandas de adolescentes e jovens, tendo em vista seu
pleno desenvolvimento e sua preparação para o trabalho, sendo ainda integrada ao seu
Plano Individual de Atendimento. Importante ressaltar que o acesso à educação de
adolescentes e jovens não deve ser restrito a esta modalidade de educação, ampliando as
possibilidades e oportunidades de inserção autônoma e qualificada desses adolescentes e
jovens no mundo do trabalho.
Para os profissionais de educação que atuam com esses adolescentes e
jovens, em especial os que trabalham em unidades de internação, devem ser garantidas
condições adequadas de trabalho, com atenção à saúde e à segurança, formação contínua e
valorização profissional, devendo os docentes que atuam nestes espaços pertencerem,
prioritariamente, aos quadros efetivos da Secretaria de Educação.
Nos cursos de formação inicial e continuada desses profissionais, devem
ser incluídos conteúdos sobre direitos humanos, direitos das crianças e dos adolescentes,
bem como sobre os processos de escolarização de adolescentes e jovens em atendimento
socioeducativo, sendo a Educação em Direitos Humanos componente curricular
obrigatório nos cursos de formação inicial e continuada destinados a esses profissionais,
de acordo com o que define a Resolução CNE/CP nº 1/2012.
Os cursos de formação de professores devem garantir nos currículos, além
dos conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus
fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos direitos educacionais
de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, em conformidade
com a Resolução CNE/CP nº 2/2015.
Aos adolescentes e jovens egressos do sistema socioeducativo deve ser
garantida a continuidade de seu atendimento educacional, mantido o acompanhamento de
sua frequência e trajetória escolar pelas instituições responsáveis pela promoção de seus
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direitos educacionais. Caso eles tenham perdido o vínculo com sua escola de origem, deve
ser oportunizado o regresso à mesma ou a outra escola de sua comunidade, desde que não
implique em risco para si e sempre respeitado seu interesse.
II – VOTO DA RELATORA
À vista do exposto, propõe-se a aprovação de Diretrizes Nacionais para o
atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas, na forma deste Parecer e do Projeto de Resolução em anexo, do qual é
parte integrante.
Uma vez homologado este Parecer, o Ministério da Educação deve dar
amplo conhecimento do seu teor e da Resolução dele decorrente aos órgãos dos sistemas
de ensino, da assistência social, da justiça e, especialmente, aos Conselhos Tutelares.
Brasília (DF), 7 de outubro de 2015.
Conselheira Rita Gomes do Nascimento – Relatora
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2015.
Conselheiro Luiz Roberto Alves – Presidente
Conselheiro Antônio Carlos Caruso Ronca – Vice-Presidente
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
Define Diretrizes Nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas
O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação,
em conformidade com o disposto na alínea “c” do § 1º do art. 9º da Lei nº 4.024/61, com a redação
dada pela Lei nº 9.131/95 e com fundamento no Parecer CNE/CEB nº /2015, homologado por
Despacho do Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de de de :
CONSIDERANDO as Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Menores
Privados de Liberdade, adotadas pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU),
em 14 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
CONSIDERANDO a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
CONSIDERANDO a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB);
CONSIDERANDO a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE);
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CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 3, de 16 de maio de 2012, que define as
Diretrizes para o atendimento de educação escolar de crianças, adolescentes e jovens em situação
de itinerância;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece
as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 2, de 1o julho de 2015, que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura,
cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação
continuada,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Ficam definidas, por meio desta Resolução, as Diretrizes Nacionais para o
atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.
Art. 2º Compreende-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 112 do
Estatuto da Criança e do Adolescente que possuem como objetivos:
I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato
infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;
II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e
sociais, por meio do cumprimento de seu Plano Individual de Atendimento (PIA); e
III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença
como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites
previstos em lei.
Art. 3º Compreende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios, regras e
critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, sendo incluídos, por adesão,os
sistemas estaduais, municipais e distrital de ensino, bem como todos os planos, políticas e
programas específicos de atendimento a adolescentes e jovens em conflito com a lei.
Art. 4º O atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas tem por princípios:
I - a prevalência da dimensão educativa sobre o regime disciplinar;
II - a escolarização como estratégia de reinserção social plena, articulada à
reconstrução de projetos de vida e à garantia de direitos;
III - a progressão com qualidade, mediante o necessário investimento na ampliação
de possibilidades educacionais;
IV - o investimento em experiências de aprendizagem social e culturalmente
relevantes, bem como do desenvolvimento progressivo de habilidades, saberes e competências;
V - o desenvolvimento de estratégias pedagógicas adequadas às necessidades de
aprendizagem de adolescentes e jovens, em sintonia com o tipo de medida aplicada;
VI - a prioridade de adolescentes e jovens em atendimento socioeducativo nas
políticas educacionais;
VII - o reconhecimento da singularidade e a valorização das identidades de
adolescentes e jovens;
VIII - o reconhecimento das diferenças e o enfrentamento a toda forma de
discriminação e violência, com especial atenção às dimensões sociais, geracionais, raciais, étnicas e
de gênero.
CAPÍTULO II
DA COOPERAÇÃO, COLABORAÇÃO E INTERSETORIALIDADE
Art. 5º Para a oferta, a qualificação e a consolidação do atendimento escolar de
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, os diferentes entes federados,
em regime de colaboração, considerando a capacidade de cada sistema, e as instituições de ensino,
no âmbito de suas atribuições definidas em lei, devem atuar de modo cooperado para:
I - a inserção de ações voltadas para o atendimento escolar, no âmbito do SINASE,
nos Planos Municipais, Estaduais e Distrital de Educação;
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II - a implementação de políticas, programas, projetos e ações educacionais para a
qualificação da oferta de escolarização, no âmbito do SINASE, contemplando as diferentes
modalidades e etapas do atendimento socioeducativo;
III - a integração dos diferentes sistemas de informação para identificação da
matrícula, acompanhamento da frequência e do rendimento escolar de adolescentes e jovens em
atendimento socioeducativo;
IV - o aperfeiçoamento e a adequação qualificada e contínua do censo escolar para
atendimento às especificidades educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas;
V - a promoção da participação de adolescentes e jovens em atendimento
socioeducativo em exames de larga escala, nacionais e locais, em especial aqueles voltados à
produção de indicadores educacionais, à certificação e ao acesso à Educação Superior;
VI - a promoção de parcerias com instituições de Educação Superior para o
desenvolvimento de ações de pesquisa e extensão que contribuam para a criação, implementação e
fortalecimento de políticas públicas educacionais no âmbito do SINASE;
VII - a implementação de políticas, programas, projetos e ações educacionais, por
meio de parcerias com instituições públicas de Educação Profissional e Tecnológica, com os
serviços nacionais de aprendizagem e outras entidades sociais para a inserção de adolescentes e
jovens do sistema socioeducativo ou de seus egressos, como aprendizes e estagiários do Ensino
Médio ou da Educação Superior, em órgãos da administração pública direta ou indireta e da
iniciativa privada.
Art. 6º O atendimento educacional a adolescentes e jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas deve ser estruturado de modo intersetorial e cooperativo, articulado às
políticas públicas de assistência social, saúde, esporte, cultura, lazer, trabalho e justiça, entre outras.
Paragrafo único Para a consolidação do princípio da intersetorialidade entre os
diversos órgãos que compõem o SINASE e com vistas à estruturação da política de atendimento
educacional de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas os sistemas de
ensino devem:
I - definir, no âmbito de sua administração, instância gestora responsável pela
implementação e acompanhamento da escolarização de adolescentes e jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas e dos egressos;
II - formalizar instrumentos para a cooperação técnica com outros órgãos setoriais
para a efetivação de políticas no âmbito do SINASE;
III - participar dos espaços políticos institucionais responsáveis pela definição das
políticas e acompanhamento do SINASE;
IV - observar os parâmetros definidos pelos sistemas de ensino e pelo SINASE
ligados ao campo educacional;
V - manter interlocução constante entre a escola e os programas de atendimento
socioeducativo;
VI - disponibilizar, a qualquer tempo e sempre que necessário, documentação
escolar de adolescentes e jovens, em especial para subsidiar a definição da medida e a construção
do Plano Individual de Atendimento;
VII - fortalecer a participação dos profissionais da educação na elaboração e
acompanhamento do Plano Individual de Atendimento;
VIII - articular organizações, serviços, programas e projetos disponíveis no
território que potencializem e complementem as experiências educacionais em curso;
IX - manter compromisso com a garantia do sigilo, conservando dados referentes à
situação do adolescente ou jovem em atendimento socioeducativo restritos àqueles profissionais a
quem tal informação seja indispensável;
X - articular o Plano Individual de Atendimento com as ações desenvolvidas nas
unidades escolares, com o projeto institucional e com o projeto político-pedagógico da unidade
socioeducativa.
CAPÍTULO III
DO DIREITO À MATRÍCULA
Art. 7º Os sistemas de ensino devem assegurar a matrícula de estudante em
cumprimento de medidas socioeducativas sem a imposição de qualquer forma de embaraço,
preconceito ou discriminação, pois se trata de direito fundamental, público e subjetivo.
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§ 1º A matrícula deve ser efetivada sempre que houver demanda e a qualquer
tempo.
§ 2º A matrícula deve ser assegurada independentemente da apresentação de
documento de identificação pessoal, podendo ser realizada mediante a autodeclaração ou
declaração do responsável.
§ 3° Caso o estudante não disponha, no ato da matrícula, de boletim, histórico
escolar, certificado, memorial ou qualquer outra documentação referente a sua trajetória escolar
expedida por instituição de educação anterior, deverá ser realizada avaliação diagnóstica para
definição da série ou ciclo, etapa e modalidade mais adequada ao seu nível de aprendizagem.
§ 4° Para adolescentes e jovens já matriculados, logo após a definição da medida,
deve ser feita articulação com a sua rede de ensino, com vistas à garantia da continuidade da
escolarização em sua escola de origem ou escola de sua comunidade, sempre que não inviabilizado
pela medida socioeducativa aplicada e respeitado o seu interesse.
§ 5º Caso o estudante retorne a sua escola de origem, após cumprimento de
internação provisória, a instituição de ensino deve viabilizar a recuperação do rendimento escolar,
sem considerar as respectivas faltas no período.
§ 6º Os adolescentes e jovens em cumprimento de medidas de Prestação de
Serviços à Comunidade (PSC), Liberdade Assistida (LA) ou semiliberdade devem ter suas
matrículas integradas às demais turmas de estudantes, não sendo permitida a formação de turmas
exclusivas.
§ 7º Nos casos de falta de qualquer tipo de documentação, seja de identificação
pessoal ou escolar, os órgãos competentes pela sua expedição devem ser acionados pelos pais ou
responsáveis, conselhos tutelares ou operadores de órgãos de assistência social ou de justiça.
§ 8º Os sistemas de ensino devem, quando solicitado e a qualquer tempo, fornecer
aos órgãos de assistência social e de justiça documentação relativa à trajetória escolar do estudante
em cumprimento de medidas socioeducativas.
CAPÍTULO IV
DO DIREITO À PERMANÊNCIA COM QUALIDADE SOCIAL
Art. 8º Deve ser garantido atendimento escolar nas unidades de internação
provisória, com elaboração e implementação de proposta pedagógica específica à natureza desta
medida, voltado à continuidade do processo de escolarização de adolescentes e jovens já
matriculados ou que subsidie a reconstrução da trajetória escolar daqueles que se encontram fora
da escola.
Art. 9º Adolescentes e jovens que cumprem medida em unidade de internação
socioeducativa poderão receber atendimento educacional em espaços específicos, dotados de
recursos pedagógicos, infraestrutura adequada, equipe docente, pedagógica e administrativa, capaz
de garantir a qualidade social do processo educacional.
Art. 10 As escolas localizadas em unidades de internação socioeducativa devem
elaborar projeto político-pedagógico próprio, articulado ao projeto institucional da unidade em que
se insere, com vistas ao atendimento das particularidades de tempo e espaço desta medida,
balizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, garantido o cumprimento da carga horária mínima
definida em lei.
Art. 11 Deve ser garantida a oferta de todas as etapas da Educação Básica,
contemplando seus diferentes componentes curriculares e viabilizando o acesso à Educação
Superior, nas modalidades mais adequadas às necessidades de adolescentes e jovens em restrição
de liberdade.
Art. 12 Na impossibilidade de oferta de algum nível, etapa ou modalidade no
espaço da unidade de internação, deve ser viabilizado aos adolescentes e jovens o acesso à
instituição educacional fora da unidade que contemple sua necessidade de escolarização ou
Educação Profissional.
Art. 13 As ações de permanência desenvolvidas no atendimento educacional
devem priorizar estratégias pedagógicas de enfrentamento a todas as formas de preconceito e
discriminação a que os adolescentes e jovens estejam sujeitos.
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CAPÍTULO V
DO DIREITO A AÇÃO PEDAGÓGICA-CURRICULAR ADEQUADA
Art.14 A escolarização de adolescentes e jovens em atendimento socioeducativo
deve atentar para os seguintes aspectos:
I - oferta de educação integral em tempo integral;
II - oferta de Educação Profissional;
III - garantia do Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos estudantes com
deficiência;
IV - acompanhamento pedagógico específico, garantido o sigilo;
V - promoção de condições de acesso e permanência na Educação Superior;
VI - participação de adolescentes, jovens e suas famílias nos processos de gestão
democrática da escola.
Art.15 Cabe ao poder público investir no desenvolvimento e difusão de práticas
pedagógicas inovadoras voltadas para a escolarização de adolescentes e jovens em atendimento
socioeducativo.
Art.16 O planejamento das ações de educação em espaços de privação de liberdade
poderá contemplar, além das atividades escolares, programas especiais de livre oferta, em horários
e condições compatíveis com as atividades escolares e qualidade social requerida.
Art.17 A família do adolescente ou jovem em atendimento socioeducativo tem
igual direito, conforme disposto em lei, à participação no processo de escolarização, cabendo aos
sistemas de ensino viabilizar as condições para que esta participação se efetive.
CAPÍTULO VI
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Art. 18 Aos adolescentes e jovens em atendimento socioeducativo deve ser
garantida a oferta de cursos de Educação Profissional, articulada à Educação Básica, nas formas
integrada, concomitante ou subsequente, observada a legislação pertinente.
§ 1º A oferta de Educação Profissional deve ser organizada a partir de interesses e
demandas de adolescentes e jovens em atendimento socioeducativo, tendo em vista seu pleno
desenvolvimento e sua preparação para o trabalho, sendo ainda integrada ao seu Plano Individual
de Atendimento.
§ 2º A Educação Profissional não substitui a respectiva etapa de escolarização, nem
deve orientar-se pela lógica de uma inclusão subalterna, devendo contribuir, ao contrário, para
ampliar as possibilidades e oportunidades de inserção autônoma e qualificada destes adolescentes
e jovens no mundo do trabalho.
CAPÍTULO VII
DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM ADOLESCENTES E JOVENS EM
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
Art. 19 Aos profissionais que atuam com adolescentes e jovens em atendimento
socioeducativo, em especial aos que trabalham em unidades de internação, devem ser garantidas
condições adequadas de trabalho, com especial atenção à saúde e segurança, formação contínua e
valorização profissional.
Art. 20 Os docentes que atuam nos espaços de privação de liberdade devem,
prioritariamente, pertencer aos quadros efetivos dos órgãos próprios dos sistemas de ensino.
Art. 21 Nos cursos de formação inicial e continuada desses profissionais devem ser
incluídos conteúdos sobre direitos humanos, direitos das crianças e dos adolescentes, bem como
sobre os processos de escolarização de adolescentes e jovens em atendimento socioeducativo.
Art. 22 A Educação em Direitos Humanos deve ser componente curricular
obrigatório nos cursos de formação inicial e continuada destinados a esses profissionais.
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Art. 23 Os cursos de formação de professores devem garantir nos currículos, além
dos conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus
fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos direitos educacionais de
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.
Parágrafo único Os profissionais que trabalham nas proximidades das unidades de
internação ou em instituições conveniadas devem receber formação que lhes habilitem para
eventuais atendimentos educacionais a adolescentes e jovens em atendimento socioeducativo.
CAPÍTULO VIII
DOS EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
Art. 24 Aos adolescentes e jovens egressos do sistema socioeducativo deve ser
garantida a continuidade de seu atendimento educacional, mantido o acompanhamento de sua
frequência e trajetória escolar pelas instituições responsáveis pela promoção de seus direitos
educacionais.
§ 1º Aos adolescentes e jovens que tenham perdido o vínculo com sua escola de
origem deve ser proporcionado o regresso à mesma ou a outra escola de sua comunidade, desde
que não implique em risco para si e sempre respeitado seu interesse.
§ 2º Deve ser possibilitada a continuidade ou a reinserção em cursos de Educação
Profissional e a permanência em programas educacionais específicos nos quais os adolescentes e
jovens já estejam inseridos.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Emenda Constitucional nº 59/09 à pág. 23 do vol. 36;
Lei nº 8.069/90 à pág. 34 do vol. 17;
Lei nº 8.242/91 à pág. 43 do vol. 18/19;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.525/07 à pág. 57 do vol. 34;
Lei nº 12.594/12 à pág. 29 do vol. 39;
Resolução CNE/CP Nº 1/04 à pág. 230 do vol. 31;
Resolução CNE/CEB Nº 2/10 à pág. 124 do vol. 37;
Resolução CNE/CEB Nº 3/10 à pág. 128 do vol. 37;
Resolução CNE/CEB Nº 4/10 à pág. 132 do vol. 37;
Resolução CNE/CP Nº 1/12 à pág. 164 do vol. 39;
Resolução CNE/CEB Nº 1/12 à pág. 153 do vol. 39;
Resolução CNE/CEB Nº 3/12 à pág. 174 do vol. 39;
Resolução CNE/CP Nº 2/15 à pág. 185 deste volume;
Parecer CNE/CEB nº 23/08 à pág. 304 do vol. 35;
Parecer CNE/CEB nº 4/10 à pág. 177 do vol. 37;
Parecer CNE/CEB nº 6/10 à pág. 210 do vol. 37;
Parecer CNE/CEB nº 7/10 à pág. 241 do vol. 37;
Parecer CNE/CEB nº 14/11 à pág. 280 do vol. 38;
Parecer CNE/CEB nº 8/12 à pág. 247 do vol. 39.

________________________
PARECER CNE/CEB Nº 12/2015 - APROVADO EM 8/10/2015
ASSUNTO: Consulta sobre o enquadramento funcional dos profissionais intérpretes de
Libras
INTERESSADO: Conselho Municipal de Educação de Belford Roxo
UF: RJ
RELATORES: Francisco Aparecido Cordão e Rita Gomes do Nascimento
PROCESSO Nº 23001.000140/2015-68
I – RELATÓRIO
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O Presidente do Conselho Municipal de Educação de Belford Roxo, RJ, por
meio do Ofício nº 5678/CME-BR/SEMED/2014, encaminhou consulta a este Conselho
Nacional de Educação, para que este colegiado se posicione acerca de determinadas
questões legais.
O requerente informa que “a Secretaria Municipal de Educação de Belford
Roxo, RJ, (SEMED) solicitou, através dos Editais de nº 001/2010 e nº 001/2002,
respectivamente, concursos públicos de intérpretes de Libras para o Ensino Fundamental,
conforme os documentos em anexo”. Para tanto, foram anexados os seguintes
documentos:
1. Lei nº 1.404/2011, que “cria cargos para provimento efetivo na estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Belford Roxo e dá outras providências”. Entre os
cargos criados está o de “Intérprete de Libras”, com exigência de escolaridade mínima de
Ensino Médio — Magistério, mais curso de Libras certificado pelo MEC;
2. Lei nº 723/98, que “dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério Público do Município de Belford Roxo e dá outras providências”;
3. Lei nº 1.090/2006, que “dispõe sobre reajuste de vencimentos e
proventos dos servidores que menciona e dá outras providências”;
4. Lei Complementar nº 163/2014, que “dispõe sobre reajuste de
vencimentos e proventos dos servidores que menciona e dá outras providências”;
5. Lei nº 701/98, que “institui novo Estatuto do Magistério Público do
Município de Belford Roxo e dá outras providências”;
6. Lei Complementar nº 131/2012, que “dispõe sobre Plano de cargos,
carreiras e salários (PCCS) dos funcionários da Educação Básica pública do Município de
Belford Roxo e dá outras providências”;
7. Parecer CME.BR nº 01/2002, que aprova o Regimento Escolar da rede
pública de ensino de Belford Roxo.
O requerente informa que a função desses profissionais recrutados de
acordo com os editais acima identificados é de auxiliar os docentes “na comunicação com
os alunos com alguma deficiência de audição e fala”.
Informa, ainda, que há um impasse no tocante à situação concreta de estar
“diante de um fato novo, no que se refere ao enquadramento funcional dos profissionais
intérpretes de Libras”. As dúvidas apresentadas pelos requerentes são as seguintes:
1. São eles considerados membros do magistério público?
2. Ou são considerados técnicos?
3. Podem possuir duas matrículas como Intérpretes de Libras?
4. Se a exigência do edital foi apresentar, apenas diploma de curso, como
devemos, então, proceder quanto ao enriquecimento funcional dos mesmos?
Análise de mérito
O assunto encaminhado pelo Conselho Municipal de Educação de Belford
Roxo é bastante complexo e exige atenta análise e estudo. Em função dessa dificuldade, a
Câmara de Educação Básica, após debate preliminar da matéria, buscou apoio da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da
Educação (SECADI/MEC) para melhor estudar o tema, com o necessário grau de
abrangência.
Com a promulgação do Decreto n° 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº
10.436/2002 (Lei de Libras), dispondo sobre o reconhecimento da Língua Brasileira de
Sinais (Libras), tem-se a institucionalização dessa língua e uma ampla reflexão no que
concerne não só à acessibilidade e à comunicação e expressão, como também quanto ao
fortalecimento das políticas linguísticas vigentes, na medida em que insere a situação
linguística da pessoa surda no fenômeno mais amplo do multilinguismo presente no
território nacional, com as implicações decorrentes que cabe ao ordenamento jurídico e às
políticas públicas contemplar, em benefício do aprimoramento dos direitos de cidadania.
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A educação bilíngue para estudantes surdos na Educação Básica e na
Educação Superior tem como seu objetivo central o de propiciar a garantia do pleno
acesso à comunicação, à informação e à educação. Para tanto, há a necessidade da
consequente previsão do cargo de docentes para o ensino de Libras (carreira de
magistério) e do cargo de Tradutor e Intérprete de Libras (carreira de técnicoadministrativo em educação).
O tradutor intérprete tem sua caracterização centrada na figura do
profissional que desenvolveu a capacidade de compreender e traduzir o significado das
ideias expressas em idiomas/línguas diferentes, fazendo a relação entre os conceitos
elaborados em diversas línguas.
Embora qualquer falante bilíngue possua competência comunicativa nas
línguas que domina, nem todo bilíngue possui competência tradutória (Hurtado-Albir,
1999, 2005). A competência tradutória é um conhecimento especializado, integrado por
um conjunto de conhecimentos e habilidades, que singulariza o profissional tradutor e
intérprete, de nível superior ou nível médio, e o diferencia de outros falantes bilíngues não
tradutores.
Normalmente considera-se que tradutor é o profissional que lida com os
textos escritos, traduzindo as palavras e as ideias de uma língua para outra/um idioma
para o outro, enquanto o intérprete é o profissional que interpreta os diálogos entre
pessoas que utilizam línguas/idiomas diferentes, por meio de interpretações simultâneas
ou consecutivas que ocorrem em salas de aula, em congressos nacionais e internacionais,
em reuniões governamentais ou outros.
A tradução de textos para Libras tem ocupado um espaço cada vez mais
consolidado no meio acadêmico. Por exemplo, a tradução realizada no espaço do Letras
Libras da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), é uma tradução que parte de um
texto escrito em português acadêmico para a Língua Brasileira de Sinais, o que exige uma
tradução visual, ou seja, a tradução é gravada pelo tradutor/ator/coautor que também
desempenha o papel de ator dessa tradução. Ele usa não só sua capacidade de traduzir e
de compreender o texto, mas também expõe sua imagem para registrar em vídeo o
produto final. Por isso, a tradução que se faz nesse espaço é intersemiótica, além de ser
interlinguística, (...) porque estão implicados vários processos e vários recursos até se
concretizar a tradução definitiva. (Quadros e Souza, 2010: 8 - 9)
Segala (2010), quando analisa o material didático empregado no curso de
Letras Libras da UFSC, explica que a passagem entre as duas línguas envolvidas no
processo tradutório é, ao mesmo tempo, entre línguas (interlingual), pois envolve duas
línguas com gramáticas próprias e noção de equivalência entre os termos traduzidos, e
intersemiótica, pois envolve a passagem do sistema verbal escrito para o suporte em
vídeo. Contudo a tradução intralingual ocorrerá sempre, em qualquer texto, quando
houver a proposta de explicar, reinterpretar ou parodiar algo dentro do mesmo
idioma/língua ou para outro idioma/língua. Assim, é possível afirmar que, quando se
traduz do português para Libras, faz-se uso dos três tipos estudados de tradução:
interlingual, intralingual e intersemiótica. Esse mesmo processo tradutório se estende
para a interpretação, embora não haja, necessariamente, a filmagem como forma de
registro.
De acordo com esses autores citados e tomados como base neste Parecer, o
tradutor intérprete é um profissional altamente especializado. Para isso, faz-se necessária
formação adequada para o desempenho dessa tarefa, também prevista no próprio Decreto
nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002.
De acordo com os arts. 11 e 17 do Decreto nº 5.626/2005, a formação de
tradutores e intérpretes de Libras deve ser realizada por meio de curso superior de
Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras – Língua Portuguesa. O art. 18 prevê
a possibilidade de, nos próximos 10 (dez) anos a partir da publicação desse mencionado
Decreto, isto é, a partir de 2016, a formação de tradutor e intérprete de Libras – Língua
Portuguesa, em nível médio, seja realizada por meio de cursos de Educação Profissional,
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ou até mesmo mediante programas de extensão universitária e cursos destinados à
formação continuada desses profissionais (...). O art. 14 do mencionado Decreto prevê que
as instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas o
acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e
nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de
educação, desde a Educação Infantil até à Educação Superior.
O art. 23 determina que as Instituições Federais de Ensino, tanto no âmbito
da Educação Básica, quanto da Educação Superior, devem proporcionar aos alunos surdos
os serviços de tradutor e intérprete de Libras – Língua Portuguesa em sala de aula e em
outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o
acesso à comunicação, à informação e à educação.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU),
promulgada no Brasil pelo Decreto nº 6.949/2009, como Emenda Constitucional,
determina que pessoas surdas ou com deficiência auditiva tenham direito à acessibilidade,
à educação, e aos serviços de tradução e interpretação da língua de sinais.
O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver Sem
Limite, instituído pelo Decreto n° 7.612/2011, estrutura-se em quatro eixos: Acesso à
Educação, Atenção à Saúde, Inclusão Social e Acessibilidade. No eixo I – Acesso à Educação
é contemplada, entre outras, a seguinte ação:
Educação Bilíngue: tem como meta a criação de 27 cursos de
Letras/Libras/Língua Portuguesa e de 12 cursos de Pedagogia na perspectiva bilíngue.
Em atenção à necessidade de informar e esclarecer questões relativas ao
cargo e às atribuições do tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), a
SECADI/MEC informa que foram publicadas as seguintes leis específicas sobre a matéria:
a) Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005;
b) Lei nº 12.319, de 1o de setembro de 2010;
c) Lei n° 12.677, de 27 de julho de 2012.
A Lei nº 11.091/2005 dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos (PCCTAE) em Educação, no âmbito das Instituições
Federais de Ensino.
O PCCTAE das Instituições Federais de Ensino, no Anexo X do referido
diploma legal (Anexo II da Lei nº 11.091/2005, com redação dada pela Lei nº
11.233/2005), contempla o seguinte:
 O cargo de Tradutor e Intérprete, nível de classificação E, com exigência
de formação em Letras (sem definição das línguas envolvidas);
 O cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, nível de
classificação D, com exigência de nível médio + proficiência em Libras,
(ou seja, com certificação de proficiência em tradução e
interpretação da Libras/Língua Portuguesa). (grifos nossos)
Para o cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, nível D, nível
médio, os requisitos de qualificação para ingresso no cargo são os seguintes:
• Escolaridade: Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio
completo + proficiência em Libras;
• Outros: Habilitação profissional específica.
A descrição sumária do cargo é: traduzir e interpretar artigos, livros, textos
diversos de um idioma para o outro, bem como traduzir e interpretar palavras,
conversações, narrativas, palestras, atividades didático-pedagógicas em outro idioma,
reproduzindo em Libras ou na modalidade oral da Língua Portuguesa o pensamento e
intenção do emissor. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
A descrição de atividades típicas do cargo é a seguinte:
• Interpretação consecutiva: examinar previamente o texto original a
ser traduzido/interpretado.
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Transpor o texto para a Língua Brasileira de Sinais, consultando
dicionários e outras fontes de informações sobre as diferenças
regionais.
• Interpretar os textos de conteúdos curriculares, avaliativos e
culturais.
• Interpretar as produções de textos, escritas ou sinalizadas das
pessoas surdas.
• Interpretação simultânea: interpretar diálogos realizados entre
pessoas que falam idiomas diferentes (Libras e Português);
interpretar discursos, palestras, aulas expositivas, comentários,
explicações, debates, enunciados de questões avaliativas e outras
reuniões análogas; interpretar discussões e negociações entre
pessoas que falam idiomas diferentes (Libras e Português).
• Utilizar recursos de informática.
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.
• Para o cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, nível
E, os requisitos de qualificação para ingresso no cargo são os
seguintes:
• Escolaridade: curso superior em Letras.
• Outros: Habilitação profissional.
A descrição sumária do cargo é a seguinte: traduzir, na forma escrita, textos
de qualquer natureza, de um idioma para outro, considerando as variáveis culturais,
bem como os aspectos terminológicos e estilísticos, tendo em vista um público-alvo
específico. Interpretar oralmente, de forma simultânea ou consecutiva, de um idioma para
outro, discursos, debates, textos, formas de comunicação eletrônica e linguagem de
sinais, respeitando o respectivo contexto e as características culturais das partes. Tratar
das características e do desenvolvimento de uma cultura, representados por sua
linguagem; fazer a crítica dos textos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão. (grifos nossos)
A descrição de atividades típicas do cargo é a seguinte:
• Examinar o texto original a ser traduzido;
• Transpor o texto a outro idioma.
• Fazer tradução literária em língua estrangeira, conservando rigor
idêntico dos meios e o estilo e sentimentos expressos.
• Revisar o texto traduzido.
• Preparar síntese de textos traduzidos.
• Traduzir os diálogos entre pessoas que falam idiomas diferentes.
• Utilizar recursos de informática.
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.
A Lei nº 12. 319/2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e
Intérprete de Libras, prevê o seguinte:
Art. 6º São atribuições do tradutor e intérprete, no exercício de suas
competências:
I - efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e
surdo-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa;
II - interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as
atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos
níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos
curriculares;
III - atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos
concursos públicos;
•

260

IV - atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das
instituições de ensino e repartições públicas; e
V - prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos
ou policiais.
A legislação brasileira embasa as ações do Ministério da Educação (MEC)
no que se refere à organização e à oferta de cursos de Letras/Libras, bacharelado, para a
Tradução e Interpretação de Libras-Língua Portuguesa, bem como a distribuição de vagas
para os cargos de tradução e interpretação nas Instituições Federais de Ensino. É esse o
contexto que propiciou a definição e publicação da Lei nº 12.677/2012, que dispõe sobre a
criação de cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas no âmbito do
Ministério da Educação, destinados às Instituições Federais de Ensino, a qual especifica, no
anexo, os cargos efetivos de Técnico-Administrativos em Educação, a classe e o
quantitativo, criados no âmbito do MEC para fins de distribuição às Instituições Federais
de Ensino.
Essas três leis específicas acima citadas, e devidamente caracterizadas,
constituem-se em importantes subsídios para orientar os órgãos próprios da Prefeitura
Municipal de Belford Roxo na adoção das necessárias medidas objetivando a definição e
criação de cargos de Tradutor e Intérprete de Libras, no nível médio ou no nível superior,
no âmbito dos profissionais Técnico-Administrativos em Educação, para atuação nas
diferentes Instituições públicas municipais de ensino.
A SECADI/MEC tem se manifestado favoravelmente à alteração das
descrições do cargo de Tradutor e Intérprete, previsto na Lei nº 11.091/2005, que dispõe
sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação das Instituições Federais de Ensino, para considerar a formação em
Letras/Libras, bacharelado, na formação exigida em Letras, para o cargo de Tradutor e
Intérprete, classe E, sugerindo as seguintes alterações na descrição sumária do cargo de
Tradutor e Intérprete, nível E: traduzir, na forma escrita, sinalizada, em mídia digital,
gravada em vídeo, DVD, CD, textos de qualquer natureza, de um idioma/uma língua para
outro (a), considerando as variáveis culturais, bem como os aspectos terminológicos e
estilísticos, tendo em vista um público-alvo específico. Interpretar oralmente, ou de forma
sinalizada, de forma simultânea ou consecutiva, de um idioma/uma língua para outro (a),
discursos, debates, textos, formas de comunicação eletrônica e em língua de sinais,
respeitando o respectivo contexto e as características culturais das partes. Tratar das
características e do desenvolvimento de uma cultura, representados por sua linguagem;
fazer a crítica dos textos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Nessa perspectiva, a SECADI/MEC tem sugerido, também, alterações na
descrição das atividades típicas do cargo:
• Examinar o texto original a ser traduzido.
• Transpor o texto a outro idioma/língua.
• Fazer tradução literária em língua estrangeira, em língua portuguesa, em
língua brasileira de sinais ou língua de sinais estrangeira, conservando rigor idêntico dos
meios e o estilo e sentimentos expressos.
• Revisar o texto traduzido.
• Preparar síntese de textos traduzidos.
• Traduzir os diálogos entre pessoas que falam idiomas diferentes.
• Utilizar recursos de informática.
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
Com esses ajustes, a SECADI/MEC entende que os egressos de curso
Letras/Libras, bacharelado podem preencher as vagas para o cargo de Tradutor e
Intérprete, nível E, sem a necessidade de criação de cargo específico de Tradutor e
Intérprete de Libras, nível superior, nas Instituições Federais de Ensino. Nessa
perspectiva, a SECADI/MEC tem sugerido à Secretaria de Assuntos Administrativos (SAA)
a manutenção do cargo de Tradutor e Intérprete de linguagem de sinais, nível D, alterando
261

a denominação para Tradutor e Intérprete de Libras, até que as instituições públicas de
Educação Superior possam ofertar o curso de Letras/Libras, bacharelado, em todo
território nacional.
Esse é o contexto que propiciou à Câmara de Educação Básica a aprovação
do Parecer CNE/CEB nº Parecer CNE/CEB nº 8/2014, homologado por Despacho do
Ministro da Educação, publicado no DOU de 28 de novembro de 2014, dando origem à
Resolução CNE/CEB nº 1/2014, que atualiza e define novos critérios para a composição do
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e trata da nova versão do Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos Edição 2014, o qual, no eixo Desenvolvimento Educacional e Social, insere
o curso técnico em Tradução e Interpretação de Libras, com duração mínima de 1.200
horas, além do curso técnico em Produção de Materiais Didáticos Bilíngue em
Libras/Língua Portuguesa.
Finalmente, é oportuno registrar que no dia 6 de julho do corrente ano, foi
publicada a Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com
Deficiência, também denominada “Estatuto da Pessoa com Deficiência”, a qual define, em
seu art. 27, que “a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de
forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades
físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e
necessidades de aprendizagem”.
Para tanto, o mesmo diploma legal, em seu art. 3º, ao tratar da aplicação da
referida Lei, em seu inciso V, já havia destacado que a comunicação é a “forma de interação
dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de
Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a
linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os
modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as
tecnologias da informação e das comunicações”.
O art. 28 do referido Estatuto define com clareza as incumbências do poder
público:
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar,
incentivar, acompanhar e avaliar:
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como
o aprendizado ao longo de toda a vida;
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições
de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de
recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às
características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em
condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;
IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na
modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes
bilíngues e em escolas inclusivas; (grifo nosso)
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência,
favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de
ensino;
VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas
pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;
VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento
educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de
disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;
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VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas
diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;
IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos
aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a
criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação
inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento
educacional especializado;
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento
educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes
e de profissionais de apoio; (grifo nosso)
XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos
de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes,
promovendo sua autonomia e participação; (grifo nosso)
XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em
igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;
XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de
educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência
nos respectivos campos de conhecimento;
XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a
atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;
XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e
demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades
concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;
XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;
XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.
O § 1º do mesmo artigo define que:
§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino,
aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,
XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de
qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas
determinações.
Por sua vez, § 2º do mesmo artigo assim se expressa:
§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere
o inciso XI do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte:
I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na Educação Básica
devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na
Libras; (grifo nosso)
II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de
interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível
superior, com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras. (grifo
nosso)
II – VOTO DOS RELATORES
À vista do exposto, nos termos deste Parecer, a Câmara de Educação Básica
sugere que a Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo, RJ, envie proposta para
que o Prefeito Municipal encaminhe à Câmara de Vereadores um projeto de lei que
disponha sobre a criação do cargo de Tradutor e Intérprete de Libras, nível médio e
superior, entre os Técnico-Administrativos em Educação, para distribuição nas diferentes
instituições públicas municipais de ensino.
Brasília (DF), 8 de outubro de 2015
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator
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Conselheira Rita Gomes do Nascimento – Relatora
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 8 de outubro de 2015.
Conselheiro Luiz Roberto Alves – Presidente
Antônio Carlos Caruso Ronca – Vice-Presidente
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.436/02 à pág. 47 do vol. 29;
Lei nº 12.319/10 à pág. 53 do vol. 37;
Lei nº 13.146/14 à pág. 32 deste volume;
Resolução CNE/CEB nº 1/14 à pág. 163 do vol. 41;
Parecer CNE/CEB nº 8/14 à pág. 249 do vol. 41

________________________
PARECER CNE/CEB Nº 13/2015 - CEB - APROVADO EM 11/11/2015
ASSUNTO: Reexame do Parecer CNE/CEB nº 2/2015, que reexaminou o Parecer CNE/CEB nº
12/2012, que define Diretrizes Operacionais Nacionais para a oferta de Educação a
Distância (EAD), no âmbito da Educação Básica, em regime de colaboração entre os Sistemas
de Ensino
INTERESSADOS: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB)
e Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação (FNCEE)
UF: DF
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão
PROCESSO: 23001.000056/2012-00
I – RELATÓRIO
Desde meados do ano de 2010, esta Câmara de Educação Básica, em
conjunto com o Ministério da Educação, a partir da então Secretaria de Educação a
Distância e em articulação com o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação,
tem debatido propostas de instituição do regime de colaboração entre os sistemas de
ensino para a oferta de programas de Educação a Distância (EAD), no âmbito da Educação
Básica, em especial para a oferta de cursos de Ensino Médio e programas de Educação de
Jovens e Adultos e de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Ainda no final do ano
de 2010, em reunião plenária do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação,
realizada em Vila Velha, ES, essa proposta foi tema de exaustivo debate, retomando mais
conclusivamente uma temática já debatida em outras reuniões do referido Fórum,
especialmente nas regiões Norte e Nordeste.
Ao longo do ano de 2011, esse assunto foi amplamente discutido em várias
reuniões regionais daquele Fórum, as quais contaram sempre com representação desta
Câmara e das várias instâncias do MEC. Com ampla representação nacional, o assunto foi
considerado objeto de consenso na reunião plenária geral do Fórum Nacional dos
Conselhos Estaduais de Educação, no final de 2011, realizada no Rio de Janeiro, RJ.
Finalmente, em 10 de maio de 2012, esta Câmara aprovou, por unanimidade, o Parecer
CNE/CEB nº 12/2012 que havia sido objeto de consenso entre a Câmara de Educação
Básica e os Conselhos Estaduais de Educação, bem como dos órgãos próprios do MEC.
Assim, foram definidas Diretrizes Operacionais Nacionais para a oferta de Educação a
Distância (EAD), em regime de colaboração entre os sistemas de ensino.
O Parecer CNE/CEB nº 12/2012 estava fundamentado nas seguintes
premissas:
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1. Obrigatoriedade de dar atendimento ao regime de colaboração entre os
diferentes sistemas de ensino, conforme determinado pelo art. 211 da Constituição
Federal e reafirmado pelo art. 8º da Lei nº 9.394/96 (LDB).
2. Necessidade do estabelecimento de regras e normas que orientassem
claramente a implantação do regime de colaboração entre os órgãos normativos e de
supervisão, para possibilitar a integração dos diferentes sistemas de ensino, tal como
determinado pelo art. 7º do Decreto nº 5.622/2005, observadas as disposições da Lei nº
9.394/96.
3. Importância da padronização de normas e procedimentos, tanto para o
credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições educacionais que
pretendessem atuar na modalidade de Educação a Distância (EAD), quanto para a
autorização e a renovação da autorização de funcionamento de cursos de Ensino Médio, de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos, que
viessem a ser oferecidos por essas instituições de ensino nessa modalidade.
4. Oportunidade para se enfatizar que a oferta e o desenvolvimento de
cursos na modalidade de Educação a Distância devem garantir a plena observância dos
dispositivos legais e normativos sobre a matéria, definidos principalmente na Lei nº
9.394/96 e nos Decretos que os regulamentam.
5. Obrigatoriedade dos diferentes sistemas de ensino quanto à organização
e manutenção, em regime de colaboração, de correspondentes sistemas de informação que
sejam confiáveis e abertos ao público, contendo os dados de todas as instituições
educacionais que ofereçam cursos na modalidade de Educação a Distância, tanto em
relação ao credenciamento e renovação de credenciamento institucional, quanto à
autorização dos respectivos cursos, em regime de colaboração, de conformidade com o art.
8º do Decreto nº 5.622/2005, bem como em relação aos resultados dos seus respectivos
processos de supervisão e de avaliação de instituições educacionais e seus cursos de
Educação a Distância.
6. Possibilidade de que os cursos desenvolvidos na modalidade de
Educação a Distância, no âmbito da Educação Básica, também possam ser ofertados em
Unidades da Federação distintas daquelas em que a instituição de ensino esteja
previamente credenciada e legalmente autorizada a oferecer cursos de Ensino Médio, de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos,
conforme previsto no art. 11 do Decreto nº 5.622/2005 e em normas posteriores, por
parte dos sistemas de ensino.
7. Necessidade de se encontrar uma solução adequada, de acordo com os
termos do regime de colaboração constitucional e legalmente definido, para ser executado
entre os diversos sistemas de ensino, a fim de dar cumprimento à determinação normativa
no sentido de que a atuação fora de sede esteja sujeita ao respectivo credenciamento
institucional e devidas autorizações de funcionamento de cursos por parte do sistema de
ensino da correspondente Unidade da Federação. Essas condições pré-estabelecidas são
essenciais para que a instituição educacional possa se beneficiar do regime de
colaboração.
8. Exigência de estabelecimento de normas complementares ao Decreto nº
5.622/2005, conforme estipulado em seu art. 11, § 3º, por parte da Câmara de Educação
Básica, em regime de colaboração com os órgãos próprios do Ministério da Educação, com
o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e, intermediado por este, com os
respectivos Conselhos de Educação dos Estados e do Distrito Federal, quanto ao
credenciamento institucional e respectivas autorizações de funcionamento de cursos, no
âmbito da Educação Básica, na modalidade de Educação a Distância, tanto na sede da
instituição educacional quanto nas demais Unidades da Federação, ou até mesmo no
exterior.
9. Necessidade de definir, com a necessária clareza, os limites da
possibilidade admitida pelo art. 26 do Decreto nº 5.622/2005, no sentido de que as
instituições de ensino devidamente credenciadas para a oferta de cursos de Ensino Médio,
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de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos, nas
etapas de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, na modalidade de Educação a Distância,
possam formar consórcios e firmar parcerias, bem como celebrar convênios, acordos e
contratos com outras instituições educacionais, desde que devidamente autorizadas na
Unidade da Federação em que está situada a sede da instituição educacional, para executar
seus cursos e programas em bases territoriais múltiplas.
10. Para tanto, será necessário um esforço conjunto, à luz das experiências
desenvolvidas, para a definição, em regime de colaboração entre o Ministério da Educação,
o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de
Educação, de referenciais de qualidade para a oferta de programas e cursos de Educação a
Distância, no âmbito da Educação Básica, especificamente em relação ao Ensino Médio, à
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e à Educação de Jovens e Adultos, nas etapas
de Ensino Fundamental e de Ensino Médio.
A partir desses princípios norteadores, foram definidas Diretrizes
Operacionais Nacionais para concretizar a efetiva implantação do regime de cooperação
entre os diferentes sistemas de ensino para a oferta de cursos de Ensino Médio, de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos na
modalidade de Educação a Distância. Estas Diretrizes Operacionais Nacionais englobam
tanto as instituições educacionais do sistema federal de ensino, envolvendo a própria rede
federal de ensino e os Serviços Nacionais de Aprendizagem, quanto as instituições
privadas dedicadas à Educação Básica e à Educação Profissional, bem como as instituições
educacionais estaduais ou do Distrito Federal, respeitados os limites normativos de cada
sistema de ensino.
Essas Diretrizes Operacionais Nacionais objetivam orientar a oferta da
Educação a Distância na Educação Básica, no Ensino Médio, na Educação de Jovens e
Adultos e na Educação Profissional Técnica de Nível Médio em todas as Unidades da
Federação, a partir de um credenciamento inicial e da autorização de funcionamento de
cursos na modalidade de Educação a Distância, no âmbito de uma Unidade da Federação,
valendo-se do regime de colaboração instituído pela Constituição Federal e pela Lei nº
9.394/96, para atuar nas demais Unidades da Federação.
O Parecer CNE/CEB nº 12/2012 e seu anexo Projeto de Resolução foram
objeto de longa tramitação nos diversos órgãos técnicos do MEC, rumo à homologação.
Durante esse período de tramitação, foram objeto de diversos questionamentos por parte
de alguns Conselhos Estaduais de Educação, como o Conselho Estadual de Educação de
São Paulo, que aprovou a Indicação CEE/SP nº 120/2013, relatado pelo Conselheiro
Walter Vicioni, o qual questiona não apenas o Parecer CNE/CEB nº 12/2012 e seu Projeto
de Resolução, como principalmente o art. 33 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012, definida
com base no Parecer CNE/CEB nº 11/2012. Outros questionamentos também foram
encaminhados a esta Câmara pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) e
por diversos educadores e estudiosos da área da Educação a Distância.
Considerando a complexidade da matéria, esta Câmara decidiu, no âmbito
do Projeto CNE/UNESCO 914BZR1142.3, elaborar um Termo de Referência (TOR) para o
desenvolvimento de estudo analítico mais aprofundado em relação à oferta de cursos na
modalidade de Educação a Distância na Educação Básica, para o qual foi selecionada a
pesquisadora Lilian Schwab Gelatti, que apresentou valiosos subsídios e importantes
reflexões para a consolidação do presente Parecer.
Em boa hora, o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação
também constituiu grupo de trabalho especial para estudar a matéria e melhor se
posicionar sobre o tema da Educação a Distância na Educação Básica, apresentando ao
Conselho Nacional de Educação um completo material analítico e propositivo, o qual foi
amplamente aproveitado na redação final deste Parecer. O ponto de partida do trabalho
apresentado pelo Fórum é o preceito constitucional e legal da educação como direito de
todos e dever do Estado e de toda a sociedade para o pleno desenvolvimento do ser
humano, nas dimensões individual e social. Com base nesses princípios e nesse cenário
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desafiador, e frente ao avanço e expansão das tecnologias de informação e comunicação
(TIC) geradoras de mudanças em todos os níveis e esferas da sociedade, com novos estilos
de vida e formas de trabalho, foram sendo criadas novas maneiras de ensinar e de
aprender. Nesse sentido, a Educação a Distância apresenta-se como uma possibilidade, por
excelência, de consecução do direito inalienável do cidadão à educação,
independentemente dos limites físicos, temporais e territoriais a que esteja circunscrita.
Nesse contexto, o Fórum de Conselhos Estaduais de Educação concluiu pela necessidade
de revisão do Parecer CNE/CEB nº 12/2012, razão pela qual a própria Câmara de
Educação Básica, por intermédio da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino
(SASE/MEC), provocou o retorno do processo a esta Câmara para revisão do Parecer e do
Projeto de Resolução, o que está sendo promovido agora.
Nessa perspectiva, foram retomadas as discussões anteriores, tanto no
âmbito desta Câmara, quanto no do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação.
Com este objetivo, a Câmara de Educação Básica se fez representar em duas reuniões
plenárias daquele Fórum, realizadas na Região Norte: uma em Boa Vista, RR, e outra em
Macapá, AP.
A retomada das discussões levou em consideração, principalmente, as
Notas Técnicas encaminhadas pelo MEC, em especial as oriundas da Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC); as contribuições apresentadas pelo
grupo de trabalho constituído pelo Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação;
os questionamentos da Associação Brasileira de Educação a Distância e do Conselho
Estadual de Educação de São Paulo; as contribuições de educadores e especialistas em
Educação a Distância, que foram encaminhadas a esta Câmara; bem como os dois produtos
apresentados pela consultora contratada pela UNESCO, Lilian Schwab Gelatti.
A temática foi extensamente debatida em reuniões plenárias do Fórum
Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e em uma reunião plenária do Fórum
Ampliado de Conselhos de Educação, realizada na sede do Conselho Nacional de Educação.
Todas essas contribuições trazidas à apreciação da Câmara de Educação Básica resultaram
na elaboração da presente proposta de resolução, a qual foi amplamente debatida nesta
Câmara, que considerou, ainda, o resultado dos debates que ainda estão ocorrendo na
Câmara de Educação Superior, em relação à Educação à Distância na Educação Superior.
Na reunião ordinária da Câmara de Educação Básica do dia 29 de janeiro do
corrente, o Conselheiro Antonio Cesar Russi Callegari solicitou vista do processo, nos
termos regimentais, o que foi concedido. Considerando que o referido pedido de vista
implicaria no adiamento do debate conclusivo do tema para o mês seguinte, de comum
acordo, os dois Conselheiros decidiram, ad cautelam, encaminhar uma cópia do Parecer e
anexo Projeto de Resolução em debate nesta Câmara para o Fórum Nacional dos
Conselhos Estaduais de Educação e à SETEC/MEC para uma última revisão da matéria. A
presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação decidiu estender a
consulta original a todos os Conselhos Estaduais de Educação e, para tanto, solicitou um
novo prazo para receber novas contribuições. À vista dessa solicitação, ficou estabelecido
como novo prazo para o recebimento de sugestões e questionamentos o último dia do mês
de fevereiro de 2015. Assim, a apreciação final deste Parecer e de seu anexo Projeto de
Resolução foi transferida para a reunião ordinária da Câmara de Educação Básica, no mês
de março de 2015. O Conselheiro Antonio Cesar Russi Callegari, após atenta leitura da
nova redação do Parecer, restituiu o processo, manifestando-se de acordo com o Voto do
Relator.
Aprovado o Parecer CNE/CEB nº 2/2015, em 11 de março de 2015, pela
unanimidade dos conselheiros presentes na Câmara de Educação Básica, foi o mesmo
encaminhado ao Gabinete do Ministro da Educação para a devida homologação, para dar
início imediato a esse processo de supervisão efetiva dos programas educacionais
desenvolvidos na modalidade de Educação a Distância, no âmbito da Educação Básica,
valendo-se do regime de colaboração entre os sistemas de ensino.
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Após intensa movimentação do Parecer CNE/CEB nº 2/2015 nos órgãos
próprios do MEC, foi encaminhado à SETEC/MEC o Parecer CONJUR/CGU/AGU nº
533/2015, favorável à aprovação e devida homologação ministerial do Parecer CNE/CEB
nº 2/2015. Entretanto, a CONJUR julgou por bem propor algumas alterações no Projeto de
Resolução anexo ao Parecer CNE/CEB nº 2/2015, de modo especial, considerando as
normativas atuais que foram definidas pela Lei nº 12.513/2011, que instituiu o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), em especial na redação
dada pela Lei nº 12.816/2015.
A partir das considerações apresentadas pelo Parecer CONJUR nº
533/2015, a SETEC/MEC promoveu intensa análise e estudos sobre a matéria, inclusive
envolvendo representantes do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e até
mesmo este relator. Em consequência desses novos estudos, foi apresentada ao Conselho
Nacional de Educação, no início do corrente mês, Nota Técnica da SETEC/MEC que conta
com a concordância inicial deste relator, para apreciação desta Câmara de Educação
Básica. A Nota Técnica nº 50002/2015/DIR/SETEC/DDR/SETEC foi apresentada nos
seguintes termos, a qual está sendo transcrita na íntegra:
SUMÁRIO EXECUTIVO
1. Trata a presente Nota de analisar os termos do Parecer CNE/CEB nº
2/2015 e do anexo Projeto de Resolução aprovado pela Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação, que visa definir as Diretrizes Operacionais Nacionais para o
credenciamento institucional e a autorização da oferta de cursos e programas de Ensino
Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos,
nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade Educação a Distância,
em regime de colaboração entre os sistemas de ensino.
ANÁLISE
2. O Conselho Nacional de Educação, por intermédio de sua Câmara de
Educação Básica e a partir de discussões envolvendo o Fórum Nacional dos Conselhos
Estaduais de Educação (FNCEE), os próprios Conselhos Estaduais de Educação, a Associação
Brasileira de Educação a Distância, bem como educadores e especialistas em Educação a
Distância e também esta Secretaria, desenvolvendo ampla análise de material analítico e
propositivo produzidos pelas citadas instituições/especialistas, concluiu pela necessidade do
reexame do Parecer CNE/CEB nº 12/2012, que define Diretrizes Operacionais Nacionais
para a oferta de Educação a Distância (EAD), no âmbito da Educação Básica, em regime de
colaboração entre os Sistemas de Ensino, o qual ainda não havia sido devidamente
homologado pelo titular do Ministério da Educação.
3. A nova proposta de Resolução apresentada na conclusão do Parecer
CNE/CEB nº 2/2015 objetiva estabelecer as Diretrizes Operacionais Nacionais para a oferta
da Educação a Distância, no âmbito da Educação Básica, no Ensino Médio, na Educação de
Jovens e Adultos e na Educação Profissional Técnica de Nível Médio em todas as Unidades da
Federação, a partir de um credenciamento inicial e da autorização de funcionamento de
cursos na modalidade de Educação a Distância, no âmbito de uma Unidade da Federação,
valendo-se, para tanto, do regime de colaboração instituído pela Constituição Federal e pela
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para atuar nas demais Unidades da Federação.
4. Da análise empreendida por esta Secretaria, com fundamento no Parecer
CONJUR/CGU/AGU nº 533/2015, em relação ao Parecer CNE/CEB nº 2/2015 e seu anexo
Projeto de Resolução, do ponto de vista técnico, entende-se ser viável sua aprovação. No
entanto, considerando as normativas estabelecidas pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de
2011, na redação dada pela Lei nº 12.816/2013, esta Secretaria sugere que sejam
promovidos ajustes de ordem técnica e formal, conforme indicado no texto do Projeto de
Resolução, anexo a esta Nota Técnica, detalhada a seguir:
I. No art. 1º, § 1º, sugere-se a inserção de dois textos explicitando, no
primeiro, o fundamento legal e normativo da EAD, e no segundo ampliar as opções
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tecnológicas a serem utilizadas em EAD, considerando o atual estágio de desenvolvimento
das tecnologias de informação e comunicação.
II. Ainda no art. 1º, incluir um novo parágrafo - § 3º, que especifique e
detalhe, no âmbito da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, as instituições e os
sistemas de ensino ofertantes, bem como o estabelecimento do regime de colaboração entre
os Estados, o Distrito Federal e a União, para fins de supervisão e avaliação.
III. Na alínea b), inciso I, do art. 2º, que trata do processo de autorização de
funcionamento de cursos, no âmbito do Sistema Federal de Ensino, em relação à Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica e aos Serviços Nacionais de Aprendizagem,
sugere-se a retirada da expressão “primeira”, bem como, a inserção da expressão “pelos
Conselhos Regionais dos Serviços Nacionais de Aprendizagem”, haja vista os termos da
Lei nº 12.816/2013:
IV. Na alínea c), inciso I, do art. 2º, considerando-se a nova redação dada à
alínea anterior, sugere-se a sua supressão, substituindo-a por nova alínea contemplando as
Instituições de Educação Superior Privadas em sua atuação com oferta de cursos técnicos de
nível médio, nos termos art. 20-B da Lei nº 12.513/2011, na redação dada pela Lei nº
12.816/2013.
V. Na alínea a), inciso II, do mesmo art. 2º, sugere-se a retirada da expressão
“ou”, substituindo-a pela expressão “e”.
VI. No art. 3º, sugere-se a inserção do termo “vinculadas aos Sistemas de
Ensino dos Estados e do Distrito Federal”, para se especificar a obrigatoriedade de
vinculação das instituições privadas aos respectivos sistemas de ensino na observação das
diretrizes estabelecidas na resolução.
VII. Na alínea f), inciso II, art. 3º, sugere-se a substituição do termo
“importante”, por “necessário”, para se referir à regra de vistoria dos polos de apoio
presencial fora da Unidade da Federação de origem.
VIII. No inciso II, após a alínea f) do mesmo art. 3º, sugere-se a inserção da
alínea g), renomeando as demais alíneas, a qual especificará as normas para as visitas in
loco nos polos de apoio presencial.
IX. Na antiga alínea h) inciso II, do art. 3º, sugere-se a inserção, no final da
alínea, da seguinte frase “devendo ser suspensas imediatamente as novas matrículas”,
quando se tratar da identificação e comprovação da existência de irregularidade no
funcionamento de polo de apoio presencial situado fora da Unidade da Federação de origem.
X. Na alínea i), inciso II, do art. 3º, sugere-se a inserção no final da alínea da
frase “suspendendo-se em definitivo novas matrículas”, com vistas a reafirmar a
reprimenda à instituição, quando da não correção da irregularidade nos prazos
estabelecidos.
XI. No inciso II, art. 4º, sugere-se a inserção do termo “receptor” ao final do
Inciso, com vistas a conferir maior clareza à conceituação estabelecida na Resolução para
Conselho Estadual de Educação.
XII. No art. 6º, sugere-se a substituição do termo “instituído” pela expressão
“utilizado o SISTEC”, bem como a exclusão da expressão “um sistema público de acesso”,
visando assim, estabelecer a divulgação do regime de colaboração, por intermédio de um
sistema já instituído e consolidado na divulgação de informações da educação profissional e
tecnológica.
XIII. No art. 7º, sugere-se a substituição do termo “entre” por “tanto em”, e a
inclusão do termo “quanto em cursos à”, para se referir com maior clareza à possibilidade
de efetivo aproveitamento de estudos entre as duas modalidades de ensino.
XIV. No art. 8º, sugere-se simples adequação de forma na frase, para maior
clareza.
XV. No art. 12, sugere-se a alteração do prazo para a obrigatoriedade das
diretrizes estabelecidas na Resolução de “60 (sessenta)” para “90 (noventa) dias”.
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XVI. Por fim, sugere-se a inclusão do art. 13, com redação que especifique o
período de transição para a regularização de casos pendentes para adequação quanto às
normas estabelecidas na Resolução.
5. São essas as considerações da SETEC/MEC que visam contribuir para a
plena aplicabilidade da resolução proposta pela CEB/CNE. Acatadas as sugestões desta
Secretaria, manifestamo-nos favoráveis à imediata homologação pelo Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado da Educação, do Parecer CNE/CEB nº 2/2015 e seu anexo Projeto
de Resolução aprovado pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação
em 11/3/2015.
CONCLUSÃO
6. Pelo exposto, esta Coordenação-Geral submete à consideração da Diretoria
de Integração das Redes de Educação Profissional e Tecnológica a presente Nota Técnica,
recomendando o posterior envio para apreciação do Senhor Secretário de Educação
Profissional e Tecnológica que, em estando de acordo, deverá restituir os autos ao Conselho
Nacional de Educação para os devidos encaminhamentos.
II – VOTO DO RELATOR
À vista do exposto, propõe-se a aprovação de Diretrizes Operacionais
Nacionais para o credenciamento institucional e a oferta de cursos e programas de Ensino
Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e
Adultos, nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade Educação a
Distância, nos termos deste Parecer e do Projeto de Resolução em anexo, do qual é parte
integrante, incorporando as sugestões de redação apresentadas pela Nota Técnica
SETEC/MEC nº 50002/2015/DIR/SETEC/DDR/SETEC, alterando a redação anteriormente
aprovada em 11 de março de 2015.
Brasília (DF), 11 de novembro de 2015.
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2015.
Conselheiro Luiz Roberto Alves – Presidente
Conselheiro Antonio Carlos Caruso Ronca – Vice-Presidente
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Define Diretrizes Operacionais Nacionais para o credenciamento institucional e a oferta de cursos e
programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens
e Adultos, nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade Educação a Distância,
em regime de colaboração entre os Sistemas de Ensino
O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação,
em conformidade com o disposto nas alíneas “a” e “c” do § 1º do art. 9º da Lei nº 4.024/61, com a
redação dada pela Lei nº 9.131/95, no art. 211 da Constituição Federal, nos arts. 8º e 80 da Lei
9.394/96, no Decreto nº 5.622/2005, com a redação dada pelo Decreto n° 6.303/2007, e com
fundamento no Parecer CNE/CEB nº , homologado por Despacho do Ministro da Educação,
publicado no DOU de de de , resolve:
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Art. 1º A presente Resolução define Diretrizes Operacionais Nacionais para
regulamentar a oferta de cursos e programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos níveis do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio, na modalidade de Educação a Distância (EAD), em regime de colaboração entre os
sistemas de ensino.
§ 1º A modalidade de Educação a Distância é aqui entendida como uma forma de
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias que permitem a
atuação direta do professor e do aluno em ambientes físicos diferentes, em consonância com o
disposto no art. 80 da Lei nº 9.394/96 e com o Decreto nº 5.622/2005.
§ 2º Para tanto, exige-se que haja uma prévia e rigorosa avaliação por parte dos
órgãos próprios do sistema de ensino da Unidade da Federação de origem sobre os recursos
tecnológicos disponibilizados pela instituição de ensino que está pleiteando essa expansão,
considerando a multiplicidade de plataformas, meios e mídias como do Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), transmissão de aulas via satélite, internet, videoaulas, MOOCS, telefonia
celular, redes sociais, aplicativos mobile learning, TV digital, rádio, impresso e outros que compõem
o arsenal de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que podem ser apropriadas e
adequadas a diferentes modelos e formatos de mediação pedagógica, a fim de garantir que a mesma
atenda plenamente a nova localidade em que pretende atuar, sendo capaz de viabilizar a
transmissão e mediação de conteúdos pelos meios compatíveis com a realidade da região
pretendida.
§ 3º As Diretrizes Operacionais Nacionais para o funcionamento dos cursos e
programas referidos no caput deste artigo guardam plena isonomia com as correspondentes
Diretrizes Curriculares Nacionais definidas para os cursos presenciais, atendidas às especificidades
exigidas para aquela modalidade de ensino.
§ 4º A presente Resolução considera que, de acordo com os arts. 16 e 17 da LDB e
os arts. 20, 20-A e 20-B da Lei nº 12.513/2011, na redação dada pela Lei nº 12.816/2013, no
âmbito da oferta da Educação Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos:
a) o sistema federal de ensino é composto por instituições da rede federal de
Educação Profissional e Tecnológica, dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SNA) e das
Instituições de Ensino Superior (IES) públicas federais;
b) os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal são compostos por
escolas técnicas privadas e IES públicas estaduais, distritais e municipais;
c) as escolas técnicas privadas mantidas por IES privadas poderão ofertar cursos
técnicos de nível médio nas localidades em que a IES mantenha cursos de graduação em áreas de
conhecimento correlatas à do curso técnico a ser ofertado, desde que sejam devidamente
habilitadas pelo Ministério da Educação para a oferta de programas educacionais no âmbito do
PRONATEC, bem como apresentem excelência na ação educativa ofertada e comprovada no âmbito
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e demonstre condições de acessibilidade e
de práticas educacionais inclusivas;
d) a supervisão e a avaliação dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio executadas por escolas técnicas privadas mantidas por IES privadas, nos termos da alínea
anterior, ficarão a cargo dos sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal, em regime de
colaboração com a União.
Art. 2º As instituições educacionais vinculadas ao sistema federal de ensino devem
se orientar pelas seguintes Diretrizes Operacionais Nacionais:
I - Oferta de Educação a Distância (EAD) no âmbito da própria Unidade da
Federação:
a) o credenciamento institucional para atuar na modalidade de Educação a
Distância, de competência original dos órgãos próprios do Ministério da Educação, será exercido
pelos conselhos superiores dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ou similares,
bem como pelos Conselhos Regionais dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, conforme o caso,
exercendo função delegada do Ministério da Educação;
b) no âmbito do sistema federal de ensino, a autorização de funcionamento de
cursos na modalidade de Educação a Distância, em relação à rede federal de Educação Profissional e
Tecnológica, será concedida, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.892/2008, sempre pelos respectivos
Conselhos Superiores das Instituições Educacionais da rede federal de ensino e, em relação aos
Serviços Nacionais de Aprendizagem, pelos seus Conselhos Regionais, nos termos do art. 20 da Lei
nº 12.513/2011, na redação dada pela Lei nº 12.816/2013;
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c) No caso das IES privadas (universidades, centros universitários e faculdades), as
devidas autorizações de funcionamento serão concedidas pelos órgãos próprios do Ministério da
Educação, nos termos do disposto no artigo anterior, obedecidas as normas legais definidas pelo §
1º e pelo § 2º do art. 20-B da Lei nº 12.513/2011, na redação dada pela Lei nº 12.816/2013, nos
seguintes termos:
1. Apenas poderão ser habilitadas perante o Ministério da Educação, nos termos do
art. 6º-A da Lei nº 12.513/2011, na redação dada pela Lei nº 12.816/2013, as IES que atenderem
aos índices de qualidade acadêmica e a outros requisitos estabelecidos em ato do Ministro da
Educação, condicionado ao atendimento dos requisitos estabelecidos.
2. A supervisão e a avaliação dos cursos serão realizadas em regime de colaboração
com os órgãos competentes dos Estados e do Distrito Federal, nos termos estabelecidos em atos
específicos do Ministro da Educação.
3. A criação de novos cursos deverá ser comunicada previamente pelas referidas
IES aos órgãos competentes dos Estados e do Distrito Federal, que poderão, a qualquer tempo,
pronunciar-se sobre eventual descumprimento dos requisitos necessários para a oferta dos cursos.
II - Oferta de Educação a Distância (EAD) fora da Unidade da Federação de origem,
no âmbito do sistema federal de ensino:
a) se em instituições de ensino públicas ou em unidades de ensino profissional dos
Serviços Nacionais de Aprendizagem, a abertura desses polos de apoio presencial será autorizada
pelo respectivo órgão colegiado superior da instituição de Educação Profissional vinculada à rede
federal de ensino ou dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, conforme o caso, devendo esta
autorização, para fins de supervisão educacional, ser imediatamente comunicada ao Ministério da
Educação e, no caso dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, aos respectivos Departamentos
Nacionais, bem como ao correspondente Conselho de Educação dos Estados e do Distrito Federal,
para conhecimento;
b) se em instituições de ensino privadas, a abertura de polos de apoio presencial
deverá ser autorizada pelo Conselho Estadual de Educação receptor, responsável pela supervisão
educacional desses polos, em regime de colaboração com o sistema federal de ensino, caso a
instituição educacional, que é vinculada ao sistema federal de ensino, já conte com cursos
devidamente implantados na Unidade da Federação de origem do credenciamento, podendo
oferecer esses cursos, desde que nas mesmas condições técnicas e tecnológicas de funcionamento
em que foi aprovada.
Art. 3º As instituições de ensino privadas, vinculadas aos sistemas de ensino dos
Estados e do Distrito Federal, devem se orientar pelas seguintes Diretrizes Operacionais Nacionais:
I - Oferta da Educação a Distância (EAD) no âmbito da própria Unidade da
Federação:
a) atenderá ao disposto nas normas emitidas pelo órgão normativo do respectivo
sistema de ensino;
b) o credenciamento da sede da instituição educacional para atuar na modalidade
de Educação a Distância (EAD) e a correspondente autorização de funcionamento de cursos e
programas será concedido pelo respectivo Conselho Estadual de Educação e terão validade plena
para atuação no âmbito da própria Unidade da Federação;
c) para atuação no âmbito da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, essa
autorização de funcionamento deverá se restringir apenas aos cursos incluídos no Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio administrado e divulgado pelo MEC.
II - Oferta de Educação a Distância (EAD) fora do âmbito da Unidade da Federação:
a) para se beneficiar do regime de colaboração entre os sistemas de ensino, é
condição prévia essencial que a instituição educacional já se encontre credenciada para atuar na
Educação a Distância por parte do sistema de ensino ao qual está jurisdicionada, nos termos das
respectivas Diretrizes Nacionais e já conte com cursos devidamente autorizados e reconhecidos
pelo Conselho Estadual de Educação da Unidade da Federação de origem do credenciamento;
b) a instituição educacional devidamente credenciada para atuar na modalidade de
Educação a Distância (EAD) pelo sistema de ensino ao qual está jurisdicionada, caso esteja
interessada em expandir a sua atuação com polos de apoio presencial fora da sua Unidade da
Federação, poderá habilitar-se para essa oferta de cursos e programas de Ensino Médio, de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas etapas
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, com os mesmos cursos já ofertados na Unidade da
Federação de origem, nas mesmas condições técnicas e tecnológicas de funcionamento em que foi
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aprovada, mediante articulação com os Conselhos de Educação receptores nas demais Unidades da
Federação;
c) o Conselho Estadual de Educação que credenciar uma instituição educacional
para atuar no âmbito da Educação a Distância (EAD) e autorizar o funcionamento de cursos nessa
modalidade de ensino para a oferta nas demais Unidades da Federação, caso esta alternativa esteja
prevista no seu projeto pedagógico, deverá comunicar o seu ato normativo aos demais Conselhos
de Educação, encaminhando, também, a avaliação técnica e tecnológica de sua proposta
institucional, que comprove as condições da instituição educacional para atuar com qualidade em
polos de apoio presencial fora de sua Unidade da Federação;
d) o Conselho Estadual de Educação de origem deverá encaminhar aos demais
Conselhos Estaduais de Educação cópias dos respectivos atos de credenciamento institucional e de
autorização de funcionamento de cursos, bem como a avaliação técnica e tecnológica relativa à
instituição de ensino, caracterizando as condições de funcionamento dos seus polos de apoio
presencial e encaminhar, também, os critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Educação
de origem para a oferta de cursos e programas de Educação a Distância (EAD), como indicação ao
Conselho Estadual de Educação e demais órgãos do sistema de ensino receptor para a verificação
das condições de atuação e dos recursos técnicos e tecnológicos disponibilizados nos polos de apoio
presencial;
e) a instituição educacional, de posse do ato de autorização para abertura de polo
de apoio presencial nas demais Unidades da Federação, deverá comunicar ao respectivo Conselho
Estadual de Educação da Unidade da Federação onde pretende atuar, os locais de funcionamento
dos respectivos polos, caracterizados como unidade operacional de apoio presencial, vinculada à
sede da instituição, utilizada para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e
administrativas, para fins de fiscalização e supervisão, a começar pela visita in loco realizada pelo
órgão próprio do sistema de ensino receptor, objetivando a expedição do ato de autorização de
funcionamento dos polos, no menor prazo possível, em regime de colaboração entre os sistemas de
ensino;
f) para a atuação fora da Unidade da Federação de origem, é necessário que os
polos de apoio presencial sejam devidamente vistoriados, com base em critérios estabelecidos para
a oferta desses cursos e programas de Educação a Distância (EAD) pelos órgãos dos sistemas de
ensino de origem e receptor, para verificação das condições de instalação e funcionamento dos
polos, em regime de colaboração entre o Conselho Estadual de Educação de origem e o receptor,
para fins da exigida supervisão educacional;
g) para a realização das visitas in loco, em cumprimento às necessárias vistorias
nos polos de apoio presencial, determinadas pelas alíneas “e” e “f” deste inciso, os sistemas de
ensino dos Estados poderão se articular com os correspondentes sistemas municipais, aplicando o
regime de colaboração entre os Estados e seus Municípios.
h) identificada e comprovada a existência de irregularidade no funcionamento de
polo de apoio presencial situado fora da Unidade da Federação de origem, a mesma deverá ser
imediatamente comunicada pelos órgãos próprios do sistema de ensino receptor à instituição
educacional e ao respectivo Conselho Estadual de Educação de origem, para que a irregularidade
seja corrigida em, no máximo, 60 (sessenta) dias, a fim de não prejudicar os alunos com a oferta
irregular de cursos, devendo ser suspensas imediatamente as novas matrículas;
i) caso a irregularidade apontada não seja corrigida no prazo estipulado de 60
(sessenta) dias ou devidamente justificada pela instituição educacional ao Conselho Estadual de
Educação de origem e ao receptor em, no máximo, 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
notificação, o polo de apoio presencial será imediatamente fechado, encerrando suas atividades,
devendo a instituição educacional encaminhar todos os alunos matriculados para outro
estabelecimento de ensino devidamente regularizado, para fins de continuidade e conclusão de
estudos, sob sua inteira responsabilidade, não importando em nenhum prejuízo para os educandos,
suspendendo-se em definitivo novas matrículas;
j) para a autorização de funcionamento de cursos e programas de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, é essencial que a instituição educacional comprove efetivas
condições de prática profissional no polo de apoio presencial, bem como crie reais condições,
mediante acordos de cooperação técnica com instituições ofertantes de campos de estágio
profissional supervisionado, quando for o caso, para o desenvolvimento das correspondentes
atividades práticas exigidas;
k) caberá à sede administrativa da instituição educacional credenciada expedir,
sob sua inteira responsabilidade, históricos escolares, declarações de conclusão de etapas e
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modalidades de ensino, certificados e diplomas com as especificações cabíveis, observadas a
legislação e as normas vigentes e, no caso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, serem
devidamente inseridos no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica
(SISTEC) ou similar, administrado pelo MEC, indicando sempre o endereço do local onde o
formando concluiu o curso e os respectivos atos autorizativos nas Unidades da Federação de
origem e de destino.
Art. 4º As instituições de ensino públicas vinculadas aos sistemas estaduais de
ensino devem se orientar por estas Diretrizes Operacionais Nacionais:
I - A oferta de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de
Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas etapas de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, na
modalidade de Educação a Distância (EAD), se dará, prioritariamente, no âmbito do próprio sistema
estadual de ensino, nos seguintes termos:
a) atenderá ao disposto nas normas definidas pelo respectivo Conselho Estadual de
Educação;
b) o credenciamento original da instituição de ensino para atuar na modalidade de
Educação a Distância (EAD) e a autorização de funcionamento de cursos e programas serão
concedidos pelo Conselho Estadual de Educação e terão validade para atuar apenas na sua Unidade
da Federação.
II - Eventual proposta para oferta de Educação a Distância (EAD) por parte de
instituições públicas vinculadas ao sistema estadual de ensino, fora do âmbito da Unidade da
Federação de origem, depende de prévia e expressa autorização do correspondente Conselho
Estadual de Educação receptor.
Art. 5º A idade mínima para ingresso em cursos de Educação de Jovens e Adultos
(EJA) ou de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade de Educação a Distância
(EAD), deverá ser a mesma exigida como pré-requisito para esses cursos desenvolvidos
presencialmente, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e normas complementares
definidas pelo Conselho Nacional de Educação.
Art. 6º Para dar visibilidade e divulgação ao regime de colaboração entre os
sistemas de ensino, será utilizado o SISTEC, de conformidade com o art. 8º do Decreto nº
5.622/2005, que contará com informações atualizadas das instituições credenciadas, seus cursos
autorizados, alunos matriculados e concluintes por curso e programa, com indicação dos
respectivos polos de apoio presencial devidamente supervisionados, em regime de colaboração
entre os sistemas de ensino.
Art. 7º As instituições educacionais devem diligenciar para garantir o pleno
aproveitamento de estudos realizados tanto em cursos presenciais, quanto em cursos a distância,
devidamente autorizados e ofertados por instituições educacionais credenciadas, conforme
disciplinado pela legislação educacional vigente.
Art. 8º Instituições educacionais que ofereçam cursos de Ensino Médio, de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, presencial ou a distância, devidamente autorizados pelos
órgãos próprios do sistema de ensino para atuar nessas duas modalidades educacionais, devem
contar com planos de curso cujos objetivos, características e organização curricular, sejam
similares e atendam plenamente às Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho
Nacional de Educação, podendo garantir processos de aproveitamento de estudos que permitam
aos seus alunos o trânsito de uma para outra modalidade educacional, para fins de continuidade e
de conclusão de estudos.
Art. 9º Os cursos técnicos de nível médio oferecidos na modalidade de Educação a
Distância (EAD) estabelecerão, em seus respectivos projetos pedagógicos, os percentuais mínimos
de atividades presenciais necessários para o cumprimento da formação técnica pretendida,
devendo, para tanto, comprovar previamente a garantia de reais condições de prática profissional e
de desenvolvimento de estágio profissional supervisionado, quando for o caso, mediante celebração
de acordos ou termos de cooperação técnica e tecnológica com outras organizações.
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Art. 10 As instituições educacionais que ofertem cursos e programas de Ensino
Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA),
nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, devem comprovar, em seus ambientes
virtuais de aprendizagem ou em sua plataforma tecnológica, plenas condições de atendimento às
necessidades de aprendizagem de seus alunos, garantindo atenção especial à logística desta forma
de oferta educacional, priorizando o acervo bibliográfico virtual sobre o acervo físico.
Art. 11 Os cursos técnicos de nível médio correspondentes a profissões
regulamentadas por legislação e normas específicas devem, necessariamente, levar em
consideração, nos seus planos de curso, as atribuições funcionais legalmente definidas.
Art. 12 O cumprimento destas Diretrizes Operacionais para a oferta de cursos e
programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de
Jovens e Adultos (EJA), na modalidade de Educação a Distância (EAD), em regime de colaboração
entre as diferentes Unidades da Federação, será obrigatório a partir de 90 (noventa) dias contados
da data de homologação deste Parecer.
Art. 13 Considera-se o período de 120 (cento e vinte) dias contados da data de
homologação deste Parecer como período de transição, para regularizar eventuais casos pendentes
que se fizerem necessários para fins de adequação às normas da presente Resolução e implantar
efetivamente o regime de colaboração em relação à oferta e supervisão de programas de Educação
a Distância no âmbito da Educação Básica, em especial no Ensino Médio, na Educação de Jovens e
Adultos e na Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
Art. 14 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Decreto nº 5.622/05 à pág. 447 do vol. 33;
Parecer CNE/CEB nº 11/12 à pág. 276 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 12/12 à pág. 332 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 2/15 à pág. 185 deste volume.
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ASSUNTO: Diretrizes Operacionais para a implementação da história e das culturas dos
povos indígena na Educação Básica, em decorrência da Lei nº 11.645/2008
INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB)
UF: DF
RELATORA: Rita Gomes do Nascimento
PROCESSO Nº 23001.000071/2011-69
I – RELATÓRIO
Histórico
A temática da história e das culturas dos povos indígenas na Educação
Básica, em decorrência do que preceitua a Lei nº 11.645/2008, que altera a redação do art.
26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), recebeu
particular tratamento neste Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da Indicação
CNE/CEB nº 1/2011, proposta em 7 de julho de 2011, em reunião ordinária da Câmara de
Educação Básica (CEB).
Para desenvolver esses estudos, a presidência da CEB, por meio do Ofício
Circular CEB/CNE/MEC nº 2/2012, solicitou informações sobre o desenvolvimento de
275

ações referentes à implementação da referida Lei por parte das Secretarias Estaduais de
Educação, bem como dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação.
Concomitante a essa ação, a CEB contratou duas consultorias para realizar
estudo analítico sobre a temática da história e da cultura dos povos indígenas na Educação
Básica e na Educação Superior, com o objetivo de subsidiar o CNE em sua função
orientadora aos sistemas de ensino e suas instituições, zelando pela aplicação da
legislação educacional, com vistas à garantia da qualidade socialmente referenciada da
educação brasileira. 1
O tema também recebeu atenção no Conselho Pleno (CP/CNE), por meio de
ação específica da Comissão de Axecução do Parecer CNE/CP nº 3/2004 e da Resolução
CNE/CP nº - Afro-Brasileira e Africana. Esta comissão foi criada em 2005 e vem sendo
recomposta ao longo dos anos, tendo como membros permanentes as representações dos
movimentos negro e indígena que, desde 2003, passaram a compor este colegiado na
qualidade de conselheiros (as).
A última recomposição da comissão, realizada por meio da Portaria
CNE/CP nº 5, de 2 de dezembro de 2014, apresenta os seguintes membros: Rita Gomes do
Nascimento (presidente), Nilma Lino Gomes (relatora); Arthur Roquete, Luiz Dourado,
Luiz Roberto Alves e Malvina Tuttman (membros). Cabe assinalar, ainda, a participação do
CNE nos diversos fóruns de educação nos quais foi convidado para debater e apresentar
proposições sobre o tratamento da temática no âmbito da Educação Básica e da Educação
Superior, ao longo desses sete anos de existência da Lei nº 11.645/2008.
Finalmente, merece destaque o interesse de diferentes atores sociais, tais
como professores, gestores educacionais e operadores do direito que, por meio de
consultas e outras iniciativas, têm provocado o CNE a se manifestar sobre a matéria. Nesse
sentido, o presente Parecer dá encaminhamento aos resultados dos estudos já realizados
até então, com a intenção de responder a essas constantes solicitações.
A temática da história e da cultura dos povos indígenas na Educação
Básica: o contexto legal e a promoção de políticas públicas
Desde a aprovação da Lei nº 11.645/2008, os sistemas de ensino e suas
instituições educacionais têm sido desafiados a trazer a temática da história e da cultura
dos povos indígenas para dentro dos estabelecimentos de ensino, o que não tem ocorrido
sem tensões e contradições entre os povos indígenas e os sistemas de ensino e suas
instituições formadoras. Isto se dá, principalmente, pelos modos equivocados de
implementação dos dispositivos dessa Lei, incorporados na redação da Lei nº 9.394/96
(LDB) mas, em muitos casos, não sendo cumpridos da maneira estabelecida pelo referido
diploma legal.
Desse modo, a Lei nº 11.645/2008 tem provocado inúmeros debates sobre
a necessidade de se repensar os processos relativos à formação de estudantes e de
professores dessa temática diante de uma concepção mais alargada de cidadania, dada
pelo reconhecimento da participação dos povos indígenas na formação da sociedade
brasileira, bem como de suas culturas e patrimônios.
Neste sentido, a Lei tem favorecido a compreensão de que é preciso
construir representações sociais positivas que valorizem as diferentes origens culturais da
população brasileira como um valor e, ao mesmo tempo, crie um ambiente escolar que
permita a manifestação criativa e transformadora da diversidade como forma de superar
situações de preconceito e discriminações étnico-raciais.
A correta inclusão da temática da história e da cultura dos povos indígenas
na Educação Básica tem, assim, importantes repercussões pedagógicas na formação de
professores e na produção de materiais didáticos e pedagógicos, os quais devem atribuir
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Os produtos dessas consultorias se encontram disponíveis no sítio do CNE, aba Projeto CNE/Unesco, no endereço
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/projeto-cneunesco.
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os devidos valores à história e culturas dos povos indígenas para o efetivo reconhecimento
da diversidade cultural e étnica da sociedade brasileira.
Isso se faz necessário tendo em vista que, embora haja avanços inegáveis
na quantidade e na qualidade das informações atualmente disponíveis sobre os povos
indígenas, ainda existe, seja em termos de conhecimento acadêmico, seja em termos de
sua difusão pelos meios de comunicação social, tanto em esferas de governo quanto das
diferentes mídias, o desconhecimento e o preconceito em relação aos povos indígenas.
Esse mesmo preconceito ainda se faz presente com amplas ramificações em toda a
sociedade brasileira, o que exige grande esforço interinstitucional para superar essa
desinformação.
É importante lembrar que a referida Lei representa uma grande conquista
para o movimento indígena brasileiro no plano legal e também reflete um contexto
internacional de afirmação dos direitos sociais e individuais das minorias e dos grupos
historicamente marginalizados. Nas últimas décadas, tem se estabelecido uma política de
reconhecimento dos direitos das diversidades étnicas e culturais no âmbito do direito
internacional, fazendo surgir acordos, decretos e convenções de natureza multilateral.
Neste contexto histórico, as diferenças e diversidades étnicas, culturais e
linguísticas vêm deixando de ser vistas, pelo menos no plano formal ou legal, como algo
negativo e empecilhos ao desenvolvimento de muitos países, passando a ser oficialmente
reconhecidas como patrimônio da humanidade, “riquezas” w valores éticos universais que
devem ser valorizados, promovidos e afirmados nos planos internacional, nacional e local.
Dentre esses documentos, merece destaque especial a Convenção nº 169/89 da
Organização Internacional do Trabalho sobre os Povos Indígenas e Tribais, a qual foi
ratificada e promulgada no Brasil por meio dos Decretos nº 143/2002 e nº 5.051/2004
que, em seu art. 31, prevê:
Deverão ser adotadas medidas de caráter educativo em todos os setores da
comunidade nacional e especialmente naqueles que estejam em contato mais direto com os
povos interessados, com o objetivo de se eliminar os preconceitos que poderiam ter com
relação a esses povos. Para esse fim, deverão ser realizados esforços para assegurar que os
livros de História e demais materiais didáticos ofereçam uma descrição equitativa, exata e
instrutiva das sociedades e culturas dos povos interessados.
Já a Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias
Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, adotada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas na sua Resolução nº 47/135, de 18 de dezembro de 1992, em seu art. 4º, estabelece
que:
Os Estados deverão, sempre que necessário, adotar medidas no domínio da
educação, a fim de estimular o conhecimento da história, das tradições, da língua e da
cultura das minorias existentes no seu território. Às pessoas pertencentes a minorias deverão
ser dadas oportunidades adequadas para adquirir conhecimentos relativos à sociedade em
seu conjunto.
A Declaração e o Programa de Ação adotados em 2011, na III Conferência
Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Conexa, por sua
vez, no art. 97 ressalta:
Sublinhamos a ligação existente entre o direito à educação e a luta contra o
racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância conexa e o papel fundamental
da educação que respeite a diversidade cultural e seja sensível, em especial entre as crianças
e os jovens, na prevenção e erradicação de todas as formas de intolerância e discriminação.
Finalmente, do conjunto de documentos internacionais dos quais o Brasil é
signatário e que exercem influência direta na definição da Lei nº 11.645/2008, merece
destaque a Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2007 sobre os Direitos
dos Povos Indígenas, cujo art. 15 afirma com clareza:
Os povos indígenas têm direito a que a dignidade e a diversidade de suas
culturas, tradições, histórias e aspirações sejam devidamente refletidas na educação pública
e nos meios de informação públicos. Os estados adotarão medidas eficazes, em consulta e
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cooperação com os povos indígenas interessados, para combater o preconceito e eliminar a
discriminação, e para promover a tolerância, a compreensão e as boas relações entre os
povos indígenas e todos os demais setores da sociedade.
Esse conjunto de documentos internacionais, ao lado da Constituição
Federal de 1988, que reconhece o Brasil como um país pluriétnico e multicultural,
fundamenta e ajuda a garantir o direito dos povos indígenas de serem representados, nos
currículos escolares, em suas diversidades históricas, econômicas, políticas, culturais e
linguísticas.
Nessa direção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
alterada por força da Lei nº 10.639/2003, que incluiu a temática da história e da cultura
afro-brasileira nos currículos das escolas de Educação Básica, tem seu escopo ampliado a
partir da publicação da Lei nº 11.645/2008, que deu nova redação ao art. 26-A da LDB,
para contemplar a história e a cultura dos povos indígenas.
Diferente do que pode ser visto em algumas práticas pedagógicas e de
gestão da Educação Básica que restringem o tratamento da temática indígena às áreas de
educação artística, literatura e história brasileira, a Lei em questão determina que a sua
inserção se dê em todo o currículo escolar, devendo estar presente em todas as disciplinas,
áreas do conhecimento ou outra forma de organização curricular de cada escola.
Importa destacar, ainda, que a inserção dos conteúdos referentes a essa
temática nos currículos das instituições de Educação Básica tem rebatimentos diretos na
Educação Superior, principalmente nos cursos destinados à formação de professores, bem
como na formação de outros profissionais ligados ao desenvolvimento educacional e
cultural.
Ainda com relação aos fundamentos legais para o tratamento da temática
da história e da cultura dos povos indígenas, destaca-se o papel do Conselho Nacional de
Educação que, por meio do Parecer CNE/CP nº 3/2004 e da Resolução CNE/CP nº 1/2004,
definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, chamando a atenção para a
importância de se considerar a pluralidade étnico-racial da população brasileira, nela
incluindo os povos indígenas, na promoção de uma educação antirracista.
Com as mudanças trazidas à LDB pela inclusão do art. 26-A, esta Câmara de
Educação Básica, em cumprimento ao que determina a legislação educacional brasileira,
incluiu em suas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, bem
como nas Diretrizes Curriculares e Operacionais Nacionais relativas à suas diferentes
etapas e modalidades, a obrigatoriedade do ensino desta temática.
Assim, a título de exemplo, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica, o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena integra
a base nacional comum, constituída por:
... conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas
políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e
tecnológico; no mundo do trabalho; no desenvolvimento das linguagens; nas atividades
desportivas e corporais; na produção artística; nas formas diversas de exercício da
cidadania; e nos movimentos sociais. (art. 14 da Resolução CNE/CEB nº 4/2010).
A mesma orientação é observada nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, definidas pela Resolução CNE/CEB nº
7/2010, que em seu art. 15, § 3º, reconhece que esta
... inclusão possibilita ampliar o leque de referências culturais de toda a
população escolar e contribui para a mudança das suas concepções de mundo,
transformando os conhecimentos comuns veiculados pelo currículo e contribuindo para a
construção de identidades mais plurais e solidárias.
O art.26-A da LDB encontra ressonância nas Diretrizes Nacionais para
Educação em Direitos Humanos, estabelecidas pela Resolução CNE/CP nº 1/2012, que
apresenta como um dos seus princípios o reconhecimento e a valorização das diferenças e
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das diversidades como forma de se promover uma educação para a mudança e a
transformação social.
A partir do estabelecimento destes marcos normativos, os sistemas de
ensino e suas instituições têm buscado desenvolver ações voltadas para a implementação
da Lei nº 11.645/2008.
No âmbito nacional, o Ministério da Educação (MEC) formulou, em 2008, o
Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana. Embora nesse momento histórico, logo após a publicação da Lei nº 11.645/2008,
ainda não estivessem claramente definidas no âmbito do CNE as Diretrizes relacionadas à
temática dos povos indígenas, o seu tratamento já foi antevisto em diversas
oportunidades, tanto do referido Plano, quanto nas Diretrizes que motivaram a sua
formulação. Nesse sentido, esta Câmara de Educação Básica reafirma a atualidade e a
necessidade de cumprimento do referido Plano por todos os atores sociais nele citados.
De fato, o Plano supracitado foi concebido com o objetivo de orientar os
sistemas de ensino e suas instituições educacionais a adotarem os procedimentos exigidos
para a implementação da Lei nº 10.639/2003 e, no que couber, da Lei nº 11.645/2008,
tendo em vista que esta conjuga da mesma preocupação de combater o racismo, desta feita
contra os indígenas, e afirmar os valores inestimáveis de sua contribuição, passada e
presente, para a criação da nação brasileira.
Dentre seus objetivos específicos, destacam-se:
• Colaborar e construir, com os sistemas de ensino, instituições, conselhos de
educação, coordenações pedagógicas, gestores educacionais, professores e demais segmentos
afins, políticas públicas e processos pedagógicos para a implementação das Leis nº
10.639/2003 e nº 11.645/2008.
• Criar e consolidar agendas propositivas junto aos diversos atores do Plano
Nacional para disseminar as Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, junto a gestores e
técnicos, no âmbito federal e nas gestões educacionais estaduais e municipais, garantindo
condições adequadas para seu pleno desenvolvimento como política de Estado.
No tocante a ações implementadas pelos sistemas de ensino e suas
instituições, é importante citar que, de modo geral, duas ações do MEC se destacam no
âmbito do que propõe a Lei em questão: a promoção da formação continuada de
professores, realizada por Instituições de Educação Superior (IES) em cursos de
aperfeiçoamento e de especialização; e a aquisição e distribuição de livros didáticos para
as escolas de Educação Básica. Estas são duas ações estruturantes para a implementação
do referido dispositivo legal inserido na atual LDB.
Com a formação continuada, o MEC busca suprir uma lacuna na formação
inicial dos docentes e atualizá-los sobre a contemporaneidade dos povos indígenas. Já as
orientações para a aquisição de livros didáticos estão voltadas para o enfrentamento das
diferentes formas de discriminação e preconceito. De modo resumido, pode-se dizer que o
MEC orienta para que os livros didáticos não veiculem preconceitos, estereótipos ou
qualquer outra forma de discriminação; que abordem temas relacionados às questões da
identidade e das diferenças, bem como reconheçam a contemporaneidade dos povos
indígenas, tornando esses livros ferramentas importantes na formação contínua dos
professores, desenvolvendo também nos estudantes uma consciência reflexiva crítica a
respeito de sua própria sociedade e história, bem como dos grupos que as constituem.
Também é digno de nota, no âmbito do MEC, a criação, já em 2004, da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), renomeada, em
2012, como Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(SECADI), que nacionalmente coordena as políticas educacionais para a diversidade, com o
intuito de superar as diferentes situações de exclusão educacional, promovendo um
conjunto de ações que constituem uma agenda positiva do Estado junto aos diferentes
atores sociais histórica, social e culturalmente marginalizados.
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Nessa seara, também merece destaque o papel das Instituições de
Educação Superior que têm demonstrado especial preocupação quanto à implementação
da Lei em questão, desenvolvendo diversas ações relevantes no campo da pesquisa, da
produção de materiais didáticos e pedagógicos e da formação de professores, por meio de
seus diferentes núcleos, laboratórios e grupos de estudos e de pesquisas ou outras
instâncias. Algumas IES, inclusive, tiveram a iniciativa de criar disciplinas obrigatórias e
optativas, projetos multidisciplinares entre diferentes programas, cursos de extensão,
dentre outras importantes ações. Assim, vale reafirmar, mais uma vez, ser imprescindível
a inserção de conhecimentos, valores, atitudes e práticas relacionados a esta temática,
convergentes com as Diretrizes Nacionais definidas para a Educação em Direitos Humanos
e Educação para as Relações Étnico-Raciais, tanto nos currículos de cada etapa e
modalidade da Educação Básica, bem como nos cursos de graduação e pós-graduação, por
meio dos seus Projetos Político-Pedagógicos (PPP), Planos de Desenvolvimento
Institucionais (PDI) e Projetos Pedagógicos de Curso (PPC).
De modo geral avalia-se, com base nos resultados dos estudos realizados
no âmbito deste CNE, que tanto as instituições escolares quanto as Secretarias e Conselhos
de Educação têm desenvolvido ações relevantes em relação a esta importante temática.
Algumas destas ações, pelo seu caráter inovador, devem ser mais visibilizadas e difundidas
por meio do aporte dos sistemas de ensino que, de modo colaborativo e intersetorial,
devem criar ações específicas para esse fim. Tais ações podem ser realizadas por meio da
criação de observatórios, portais e boletins que permitam a todos os interessados
acompanhar a implementação da Lei nº 11.645/2008.
Todavia, percebe-se que ainda persistem muitas incompreensões em torno
do que determina a Lei nº 11.645/2008 em seu componente curricular referente à história
e culturas indígenas, quando, por exemplo, são desenvolvidas somente ações isoladas para
a criação e manutenção das escolas indígenas ou para a formação de seus professores.
Pode-se afirmar que, em determinados sistemas de ensino, por exemplo, há programas e
iniciativas que, baseados na ideia geral de diversidade ou de respeito a ela, não
apresentam ações específicas para o tratamento da temática indígena nas escolas. Em
alguns casos, as ações realizadas nesse campo são feitas sem a devida orientação
antropológica, linguística ou histórica, provocando a reprodução de estereótipos e
preconceitos tradicionalmente utilizados contra os povos indígenas.
Sinteticamente, observa-se que ainda persistem nestas ações problemas
relacionados à representação dos povos indígenas no imaginário social brasileiro, tais
como:
• reificação da imagem do indígena como um ser do passado e em função
do colonizador;
• apresentação dos povos indígenas pela negação de traços culturais (sem
escrita, sem governo, sem tecnologias);
• omissão, redução e simplificação do papel indígena na história brasileira;
• adoção de uma visão e noção de índio genérico, ignorando a diversidade
que sempre existiu entre esses povos;
• generalização de traços culturais de um povo para todos os povos
indígenas;
• simplificação, pelo uso da dicotomia entre índios puros, vivendo na
Amazônia versus índios já contaminados pela civilização, onde a aculturação é um
caminho sem volta;
• prática recorrente em evidenciar apenas características pitorescas e
folclóricas no trato da imagem dos povos indígenas;
• ocultação da existência real e concreta de povos indígenas particulares,
na referência apenas aos índios em geral.
• ênfase no “empobrecimento” material dos estilos e modos de vida os
povos indígenas.
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Para que seja efetivo o tratamento correto da temática indígena, os
sistemas de ensino, em especial seus professores e todos os responsáveis pela elaboração,
aquisição e distribuição de materiais didáticos, paradidáticos e pedagógicos devem
conhecer e superar os principais problemas retro evidenciados, os quais somente
reforçam preconceitos e produzem desinformações sobre os povos indígenas.
Consciente desses problemas, o movimento indígena, reconhecendo
também a importância da Lei em questão para a pauta de uma educação intercultural,
assumida como bandeira de luta para uma sociedade plural, democrática e com relações
interétnicas menos desiguais, tem assumido como ação estratégica em suas reivindicações
a efetiva implementação da Lei nº 11.645/2008. Uma de suas demandas é a de que os
próprios indígenas assumam o protagonismo de falar sobre suas histórias e culturas.
Nesse sentido, os sistemas de ensino devem fomentar a publicação de materiais didáticos
e pedagógicos sobre a temática de autores indígenas, bem como criar possiblidades, como
a que prevê a Resolução CNE/CEB nº 5/2012, que define Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, de contar com a presença das
lideranças indígenas (pajés, xamãs, sábios, intelectuais em geral) nas instituições de
Educação Básica como formadores, palestrantes e conferencistas, dentre outras formas de
reconhecimento de saberes e conhecimentos indígenas.
É importante relembrar que a redação do art. 26-A da LDB, inicialmente
reconhecendo a necessidade de inclusão da história e da cultura afro-brasileira nos
currículos da Educação Básica, por meio da Lei nº 10.639/2003, foi alterada
posteriormente pela Lei nº 11.645/2008. Essa alteração, de fato, representa um
importante avanço na construção de uma educação mais respeitosa em relação às
diferenças e diversidades raciais, étnicas, culturais e linguísticas formadoras da sociedade
brasileira.
Nessa direção, a compreensão da dinâmica sociocultural da sociedade
brasileira visa à construção de representações sociais positivas que valorizem as
diferentes origens culturais da população brasileira como um valor e, ao mesmo tempo,
crie um ambiente escolar que permita a manifestação da diversidade de forma criativa e
transformadora na superação de preconceitos e discriminações étnico-raciais.
É neste contexto que deve ser entendida a nova redação dada ao art. 26-A
da Lei nº 9.394/96 pela Lei nº 11.645/2008, alterando redação anteriormente inserida
pela Lei nº 10.639/2003, no sentido de que nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e
de Ensino Médio, públicos e privados, tornar-se obrigatório o estudo da história e cultura
afro-brasileira e indígena. O § 1º do referido art. 26-A enfatiza que o conteúdo
programático a que se refere este artigo incluirá aspectos da história e da cultura que
caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais
como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas
no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade
nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes
à história do Brasil. O § 2º do mesmo artigo, por sua vez, buscando evitar uma
interpretação reducionista do dispositivo definido no parágrafo anterior, definiu com
clareza que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
educação artística e de literatura e história brasileiras.
Assim, as instituições de Educação Básica públicas e privadas devem incluir
em suas propostas curriculares e em suas atividades acadêmico-científicas e culturais o
tratamento da temática história e culturas indígenas, tanto quanto o da história e cultura
afro-brasileira, em cumprimento ao que determina a Lei nº 11.645/2008, que deu nova
redação ao art. 26-A da Lei 9.394/96 (LDB). O objetivo claro dessa inclusão do ensino da
história e da cultura dos povos indígenas é o da promoção do reconhecimento e da
valorização da identidade, da história e da cultura dos povos indígenas, bem como a busca
da garantia de reconhecimento e igualdade de valorização de todos os grupos étnicos e
raciais constituidores da sociedade brasileira.
281

Como já foi enfatizado neste Parecer, é oportuno reafirmar que a correta
inclusão da temática dos povos indígenas na Educação Básica tem fortes repercussões
pedagógicas, tanto na formação de professores quanto na produção de materiais didáticos
que, por sua vez, devem valorizar devidamente a história e a cultura dos povos indígenas,
tanto quanto dos demais grupos étnicos e raciais constituidores da sociedade brasileira,
repercutindo na construção da imagem do povo brasileiro e no reconhecimento da
diversidade cultural e étnica que caracteriza nossa sociedade como multicultural,
pluriétnica e multilíngue. Esta ênfase é essencial, uma vez que a inclusão da temática da
história e da cultura indígena nos currículos da Educação Básica brasileira, ampliando a
compreensão das relações étnico-raciais no país, exige novos procedimentos de ensino e
pesquisa, o estabelecimento de novos objetivos e metas, a reflexão sobre conceitos, teorias
e práticas que historicamente marcaram a compreensão sobre esses povos e de seus
relacionamentos com segmentos da sociedade brasileira e com o Estado brasileiro.
A inclusão da temática da história e da cultura indígenas nos currículos
objetiva promover a formação de cidadãos atuantes e conscientes do caráter pluriétnico
da sociedade brasileira, contribuindo para o fortalecimento de relações interétnicas
positivas entre os diferentes grupos étnicos e raciais e a convivência democrática, marcada
por conhecimento mútuo, aceitação de diferenças e diálogo entre as culturas.
Efetivamente, o acolhimento da diferença cultural pela escola contribui decisivamente
para a construção de um pacto social mais democrático, igualitário e fraterno,
promovendo a tolerância como sinônimo de respeito, aceitação e apreço pela riqueza e
diversidade das culturas humanas.
O reconhecimento do direito à diversidade étnica e cultural como princípio
constitucional exige, por sua vez, o conhecimento, por meio de informações corretas e
atualizadas, sobre os povos indígenas, seus modos de vida, suas visões de mundo, seus
saberes e práticas, suas línguas, suas histórias e suas lutas políticas. Assim, esse
reconhecimento também exige a compreensão da diversidade étnica e cultural existente
no Brasil, desde os tempos da colonização até os dias atuais, bem como da viabilidade de
outras ordens sociais e arranjos societários.
Esta orientação determinada pela nova redação dada ao art. 26-A da atual
LDB implica em compreender os fenômenos de organização social e modos de vida como
produtos históricos de longa duração e sujeitos às dinâmicas de interação social
contemporâneas. É uma orientação que exige o entendimento dos processos de
construção social de desigualdade e assimetrias como produtos históricos de dinâmicas de
interação sociais contemporâneas que transformam diferenças em desigualdades. Por
outro lado, orienta para a percepção de que os conceitos de Estado-Nação e de identidade
nacional foram construídos a partir de uma etnia, raça, cultura, língua e religião,
invisibilizando diversos povos e culturas, o que requer uma compreensão de que o ensino
da história brasileira tem sido historicamente eurocêntrico, ignorando processos,
personagens e histórias indígenas e afro-brasileiras. Esse entendimento, conduz à
compreensão do preconceito como produto de comportamento apreendido no grupo
social do qual se faz parte e a partir de ideias e de valores que o dominam, exigindo o
combate ao preconceito, à discriminação, à intolerância, ao racismo e ao sectarismo que
impedem uma atitude de compreensão e de respeito ao outro, ontologicamente concebido.
Tudo isto é essencial para a compreensão do processo histórico que originou a sociedade
brasileira e para o qual o reconhecimento atual da diversidade como valor maior dessa
sociedade pluricultural e pluriétnica, estimulando um convívio mais fraternal na diferença,
marcado por respeito e por solidariedade.
Assim, o estudo da temática da história e da cultura indígena na Educação
Básica, nos termos deste Parecer, deverá ser desenvolvido por meio de conteúdos,
saberes, competências, atitudes e valores que permitam aos estudantes:
1. Reconhecer que os povos indígenas no Brasil são muitos e variados,
possuem organizações sociais próprias, falam diversas línguas, têm diferentes cosmologias
e visões de mundo, bem como modos de fazer, de pensar e de representar diferenciados.
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2. Reconhecer que os povos indígenas têm direitos originários sobre suas
terras, porque estavam aqui antes mesmo da constituição do Estado brasileiro e que
desenvolvem uma relação coletiva com seus territórios e os recursos neles existentes.
3. Reconhecer as principais características desses povos de modo positivo,
focando na oralidade, divisão sexual do trabalho, subsistência, relações com a natureza,
contextualizando especificidades culturais, ao invés do clássico modelo de pensar esses
povos sempre pela negativa de traços culturais.
4. Reconhecer a contribuição indígena para a história, cultura, onomástica,
objetos, literatura, artes, culinária brasileira, permitindo a compreensão do quanto a
cultura brasileira deve aos povos originários e o quanto eles estão presentes no modo de
vida dos brasileiros.
5. Reconhecer que os índios têm direito a manterem suas línguas, culturas,
modos de ser e visões de mundo, de acordo com o disposto na Constituição Federal de
1988 e que cabe ao Estado brasileiro, protegê-los e respeitá-los.
6. Reconhecer a mudança de paradigma com a Constituição de 1988, que
estabeleceu o respeito à diferença cultural porque compreendeu o país como pluriétnico,
composto por diferentes tradições e origens.
7. Reconhecer o caráter dinâmico dos processos culturais e históricos que
respondem pelas transformações por que passam os povos indígenas em contato com
segmentos da sociedade nacional.
8. Reconhecer que os índios não estão se extinguindo, têm futuro como
cidadãos deste país e que, portanto, precisam ser respeitados e terem o direito de
continuarem sendo povos com tradições próprias.
A inclusão da temática da história e da cultura dos povos indígenas implica
em produzir um novo olhar sobre a pluralidade de experiências socioculturais presentes
no Brasil, o que exige, em termos de metodologia de ensino, que essa temática seja
trabalhada durante todo o período formativo do estudante, em diferentes disciplinas e
com diferentes abordagens, sempre atualizadas e plurais, evitando que o tema fique
restrito a datas comemorativas. Assim, a título de exemplo, propõe-se às unidades de
ensino como enfoque metodológico a comparação, seja entre povos indígenas distintos
(nomeando, caracterizando, contextualizando os aspectos abordados), seja entre os povos
indígenas e outros segmentos da sociedade brasileira, para evidenciar diferenças e
proximidades. Os conceitos antropológicos de diversidade, diferença, cultura,
interculturalidade, identidade, etnocentrismo terão que ser trabalhados sob diferentes
perspectivas teóricas e metodológicas, constituindo-se em conceitos chave para a
abordagem da temática indígena. Para tanto, os sistemas de ensino deverão promover a
devida articulação para a consecução dos objetivos previstos pela Lei n° 11.645/2008,
com fundamento no regime de colaboração previsto na Constituição Federal e na LDB e na
forma integrada de enfrentamento do desafio de construir um lugar mais digno para os
povos indígenas, suas histórias e modos de vida, na escola brasileira.
É essencial, para tanto, que toda a sociedade brasileira se conscientize da
importância da promoção deste salto qualitativo da educação nacional a exigir que os
sistemas de ensino estimulem e orientem os estabelecimentos de ensino sob sua jurisdição
para:
1. Elaborar ou reformular, com a participação de toda a comunidade
escolar, o seu projeto pedagógico e cultural, incorporando em seu currículo o ensino da
história e da cultura dos povos indígenas, bem como dos demais grupos étnicos e raciais
constituidores da sociedade brasileira, em uma abordagem multidisciplinar,
interdisciplinar e transdisciplinar ao longo do ano letivo.
2. Estimular a realização de estudos sobre a história e culturas dos povos
indígenas e dos demais grupos étnicos e raciais constituidores da sociedade brasileira,
proporcionando condições para que os professores, gestores e demais funcionários
participem de atividades de formação continuada promovidas na própria escola.
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3. Estimular o trabalho colaborativo dos docentes, numa perspectiva
interdisciplinar, para disseminação do tratamento adequado da temática dos povos
indígenas no âmbito escolar.
4. Possibilitar encontros entre estudantes e representantes de povos
indígenas que vivam no Município ou no Estado em que a escola se situa, com a finalidade
de realizar atividades científico-culturais que promovam o tema da diversidade étnicoracial e cultural.
5. Criar espaços específicos nas bibliotecas e salas de leitura com material
de referência sobre a temática dos povos indígenas, bem como dos demais grupos étnicos
e raciais constituidores da sociedade brasileira, que sejam adequados à faixa etária e à
região geográfica das crianças, incorporando tanto materiais escritos por especialistas
quanto a produção de autoria indígena.
6. Diagnosticar e enfrentar, por meio de diferentes ações e procedimentos,
os casos de racismo, preconceito, discriminação e intolerância existentes em suas
dependências, procurando dar-lhes o devido encaminhamento na perspectiva do
desenvolvimento de uma sociedade brasileira mais justa, solidária e igualitária.
Os Conselhos de Educação de todas as instâncias do sistema nacional de
educação, para tanto, devem orientar, por meio de seus atos normativos, os diferentes
órgãos executivos do respectivo sistema de ensino e instituições formadoras de
professores e seus estabelecimentos de ensino para o esforço de organizar e reorganizar
de seus projetos, programas, propostas curriculares e pedagógicas, de modo a se
adequarem ao proposto na LDB, na redação dada pela Lei nº 11.645/2008, acompanhando
sua implementação e articulando ações e instrumentos que permitam o correto
tratamento da temática da história e da cultura dos povos indígenas pelos sistemas e
estabelecimentos de ensino, bem como promovendo ampla divulgação deste Parecer em
atividades periódicas, com a participação das redes das escolas públicas e privadas, em
termos de exposição, avaliação e divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e da
aprendizagem da temática da história e da cultura dos povos indígenas.
II — VOTO DA RELATORA
À vista do exposto, nos termos deste Parecer e à luz das Diretrizes
Curriculares Nacionais e das Diretrizes Operacionais definidas pelo Conselho Nacional de
Educação, no âmbito da Educação Básica, para todos seus cursos e modalidades de ensino,
os sistemas de ensino e instituições educacionais deverão dar cumprimento ao disposto
no art. 26-A da Lei nº 9.394/96, na redação dada pela Lei nº 11.645/2008, contemplando
as temáticas da história e da cultura dos povos indígenas, bem como, no que couber, dos
demais grupos étnicos constituintes da sociedade brasileira, promovendo o efetivo
reconhecimento da diversidade cultural e étnica da sociedade brasileira.
Brasília (DF), 11 de novembro de 2015.
Conselheira Rita Gomes do Nascimento – Relatora
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto da Relatora.
Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2015.
Conselheiro Luiz Roberto Alves – Presidente da Câmara
Antonio Carlos Caruso Ronca – Vice-Presidente da Câmara
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
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Lei nº 10.639/03 à pág. 39 do vol. 30;
Lei nº 11.645/08 à pág. 27 do vol. 35;
Resolução CNE/CP nº 1/04 à pág. 230 do vol. 31;
Resolução CNE/CEB nº 4/10 à pág. 132 do vol. 37;
Resolução CNE/CEB nº 7/10 à pág. 158 do vol. 37;
Resolução CNE/CP nº 1/12 à pág. 164 do vol. 39;
Parecer CNE/CP nº 3/04 à pág. 252 do vol. 31.

________________________
PARECER CNE/CEB Nº 15/2015 – APROVADO EM 9.12.2015
ASSUNTO: Orientação aos sistemas de ensino quanto à implementação da Lei nº
11.161/2005, que dispõe sobre o ensino da língua espanhola.
INTERESSADO: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) UF:
DF
RELATOR: Antonio Ibañez Ruiz
PROCESSO Nº: 23001.000109/2010-12
I – RELATÓRIO
Histórico
Em 16 de julho de 2010, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da
Educação (SEB/MEC) encaminhou o Ofício nº 1.182/2010/GAB/SEB/MEC, dirigido ao
Presidente da Câmara de Educação Básica, com o seguinte teor:
Este ano encerra o prazo dado aos sistemas de ensino para a implementação
da Lei nº 11.161/2005, que dispõe sobre o ensino da lígua espanhola e, tendo em vista os
questionamentos e dificuldades apresentadas pelos sistemas no que tange à aplicabilidade
da referida norma, vimos solicitar a esse egrégio CNE que emita parecer orientador sobre o
tema, que complemente o Parecer nº 18/2007, considerando a elucidação dos seguintes
pontos:
1.1. O que deve ser entendido como horário regular de aula em vista da
possibilidade de oferecimento da disciplina em Centros de Ensino de Língua Estrangeira?
(artigos 2º e 3º).
1.2. Qual a relação a ser estabelecida entre o estabelecimento de ensino
regular e o Centro de Ensino de Língua Estrangeira, se houver?
1.3. Que tipo de equivalência deve ser estabelecido entre o desempenho do
aluno em um Centro de Ensino de Lígua Estrangeira e no estabelecimento de ensino regular,
se for o caso?
1.4. Reafirmar a necessidade da titulação prevista na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) para o exercício do professor de espanhol;
1.5. Diferenciar o ensino espanhol como componente do Projeto Pedagógico
da Escola do curso livre de Espanhol oferecido por Instituições próprias.
1.6. Considerando a matéria, solicitamos igualmente a gestão desse Conselho
a fim de que os Conselhos Estaduais sejam motivados a emitir a normatização necessária à
implementação da referida lei em consonância com seu artigo 5º.
Em 2012, ao assumir como conselheiro da CEB/CNE, recebi a incumbência
de relatar o processo em questão.
Em 2014, foi feita consulta àquela Secretaria do MEC para verificar se,
nesse intervalo, teria havido a edição de alguma alteração em relação à regulamentação da
Lei nº 11.161/2005. Em resposta, a SEB/MEC informou não ter havido qualquer mudança.
Também em 2014, foi encaminhada consulta ao Fórum de Conselhos
Estaduais de Educação (FNCEE) com o objetivo de conhecer as normas havidas em relação
a essa lei. Foram recebidas contribuições de diversos Conselhos, por intermédio daquele
Fórum.
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Ainda, nesse mesmo ano, foi consultado o Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Educação (CONSED) para verificar outras questões necessárias de
normatização da “Lei do Espanhol”. A resposta do CONSED faz considerações em relação
às indagações solicitadas pela SEB, sem acrescentar novas questões.
Não houve, também, por parte do CNE, nenhuma manifestação, além da
estabelecida no Parecer CNE/CEB nº 18/2007, que responde consulta sobre a
obrigatoriedade da implementação da língua espanhola no Ensino Médio, conforme dispõe
a Lei nº 11.161/2005.
Análise

A Lei nº 11.161/2005 é muito explícita no seu art. 5º ao afirmar que os
Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal emitirão as normas necessárias à
execução da Lei, de acordo com as condições e peculiaridades de cada unidade federada. A
CEB só recebeu uma consulta do Conselho Estadual de Educação de Sergipe, a respeito da
Lei, que resultou no Parecer CNE/CEB nº 18/2007. Isso significa que as normas emitidas
pelos Conselhos Estaduais de Educação e o referido Parecer foram suficientes para
esclarecer as dúvidas dos sistemas quanto à implementação da Lei. No entanto, é sempre
positivo pensar que há escolas em que a Lei está sendo muito bem implementada, mas
também há escolas em que a implementação não é boa. Portanto, a CEB deve pensar em
como melhorar o aprendizado dos estudantes, no caso em questão.
Mérito
A presente consulta tem origem na SEB/MEC e a primeira pergunta é:
O que deve ser entendido como horário regular de aula, em vista da
possibilidade de oferecimento da disciplina em Centros de Ensino de Língua Estrangeira?
O art. 1º da Lei nº 11.161/2005 estabelece que o ensino de lígua espanhola
é de oferta obrigatória pela escola e de matrícula optativa para o aluno. Este artigo é
explícito: independentemente da existência de Centros de Ensino de Língua Estrangeira, a
escola deve ofertar obrigatoriamente a disciplina língua espanhola.
O art. 3º da mesma Lei estabelece que os sistemas públicos de ensino
implantarão Centros de Ensino de Língua Estrangeira, cuja programação incluirá,
necessariamente, a oferta de língua espanhola.
Já a rede privada poderá tornar disponível a oferta por meio de diferentes
estratégias que incluam desde aulas convencionais no horário normal dos alunos até a
matrícula em cursos e Centros de Estudos de Língua Moderna (art. 4º).
No caso das redes privadas, seria muito interessante recuperar o Parecer
CNE/CEB nº 32/2000, a respeito de consulta do Conselho Estadual de Educação do Rio
Grande do Sul, referente à terceirização de atividades escolares, pois a leitura do art. 4º da
Lei nº 11.161/2005 pode ser confundida, às vezes, com terceirização. A seguir segue a
transcrição do citado Parecer:
I – RELATÓRIO:
O Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul encaminhou ao
Conselho Nacional de Educação consulta sobre terceirização de atividades escolares, objeto
do Parecer CEE/RS 561/2000.
O referido Parecer responde a duas consultas:
— uma da Secretaria de Educação daquele Estado, que pediu
pronunciamento referente à “parceria” entre as escolas da rede privada e outras empresas
(CCAA) para o oferecimento de componente curricular – Língua Estrangeira Moderna,
considerando a possibilidade de atendimento nas seguintes formas: atendimento
diferenciado entre alunos que aderem à proposta e os demais e/ou atendimento a todos os
alunos fora da Sede da Escola;
— outra do Centro de Cultura Americana de Porto Alegre (CCAA) que
formulou as seguintes questões:
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1) o idioma de uma Escola ou Colégio Particular pode ser terceirizado, ou
seja, os professores serem apenas vinculados à Escola de Línguas, sendo as aulas ministradas
com o método desenvolvido por ela e os recursos por ela disponibilizados (computadores,
televisores e outros materiais para aplicação de sua metodologia de ensino)?
2) O idioma de uma Escola ou Colégio Particular pode receber assessoria
pedagógica, isto é utilizar o método de uma escola especializada em ensino de línguas?
A respeito da matéria, concluiu o Parecer acima citado (que foi aprovado por
maioria pelo Plenário, em sessão de 28 de junho de 2000):
A Comissão de Legislação e Normas conclui que se responda às consultas
formuladas nos seguintes termos:
a) é vedada a terceirização, conforme definida no item 4 deste Parecer, da
atividade de ensino em escolas do sistema estadual de ensino;
b) a assessoria ou consultoria pedagógica, enquanto atividade-meio, pode ser
objeto de terceirização.
II - VOTO DA RELATORA:
A análise de questões, como as colocadas acima, merece reflexão cuidadosa.
As profundas transformações pelas quais passa a sociedade atual, acarretando mudanças no
mundo onde vivem e irão viver os alunos que frequentam hoje nossas escolas, impõem a
necessidade de estarmos constantemente revendo nossas práticas e procurando adequá-las
para melhor atender aos interesses e necessidades dos educandos. A Lei nº 9.394/96
(LDBEN) caminha nesse sentido de flexibilização, ao mesmo tempo em que coloca a
necessidade de uma avaliação permanente de resultados e dos meios para atingi-los, sempre
buscando maior qualidade.
Cabe a este Conselho, baseando-se nas diretrizes traçadas pela lei maior,
indicadoras das bases e fundamentos da educação nacional, interagir com os sistemas de
ensino na busca dos melhores caminhos para atingir os objetivos educacionais, assim como
desempenhar o seu papel de buscar uma sintonia entre as diferentes instâncias.
Partindo da análise da LDBEN de 1996, vemos que seus dois primeiros
artigos apontam para a compreensão de que nela está disciplinada “a educação escolar, que
se desenvolve predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias” e que “tem
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e a sua qualificação para o trabalho”.
O Parecer CEB 15/98, ao tratar das Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio, levantou lúcidas considerações a respeito das condições contemporâneas de
produção de bens e serviços onde a “preparação de recursos humanos para um
desenvolvimento sustentável supõe desenvolver a capacidade de assimilar mudanças
tecnológicas e adaptar-se a novas formas de organização do trabalho”. O referido Parecer
destacou ainda a importância que o artigo 36 da Lei 9.394/96 atribui às linguagens,
incluindo-se ai as “linguagens estrangeiras contemporâneas, entre as quais é possível
identificar suportes decisivos para os conhecimentos tecnológicos a serem dominados”.
O artigo 12 da Lei nº 9.394/96 encarrega os estabelecimentos de ensino de
elaborar e executar sua proposta pedagógica. Inúmeros Pareceres baseados nesse artigo já
foram exarados, desde então, por este Conselho e pelos Conselhos Estaduais e Municipais,
tornando-se indiscutível a importância e os benefícios desse preceito legal para a construção
das identidades escolares. A instituição deve ter uma proposta consistente, na qual fique
clara a sua coerência e evidente o seu controle sobre a execução da referida proposta; deve
conter mecanismos de avaliação dos resultados alcançados pelos alunos e da qualidade e
justiça dos mecanismos para atingi-los; deve ser elaborada com a participação dos docentes,
os quais precisam ter a formação exigida pelo art. 62 da mesma Lei.
Ora, nenhuma dessas exigências deixará de ser cumprida se a escola, ao
elaborar sua proposta pedagógica, decidir que Língua Estrangeira ou algum outro
componente curricular seja ministrado por docentes formados dentro dos mínimos
estabelecidos pelo artigo 62 acima citado e que pertençam a uma outra instituição. Não é a
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relação trabalhista que determina a coerência de objetivos e de práticas educacionais e sim a
elaboração de uma proposta pedagógica que os garantam.
O controle da qualidade dos planejamentos e das aulas que serão dadas aos
alunos deve ser feito sempre. Impõe-se em relação aos professores pertencentes ao quadro de
funcionários da instituição, que não devem, só por esse motivo, ficar confinados na sua sala
de aula, sem relacionar-se com a proposta da escola ou sem serem supervisionados por ela.
Do mesmo modo deverá ser feito caso se trate de professores ou funcionários de outra
instituição com a qual a escola mantém parceria, convênio ou mesmo uma relação definida
em contrato. Nesse último caso é exigência básica que esses professores “de fora” tenham a
formação exigida pelo artigo 62 da Lei 9.394/96, que participem da elaboração da proposta
pedagógica juntamente com os demais, ligados diretamente à instituição, e que seus planos
de trabalho sejam coerentes com os princípios e o projeto pedagógico da escola.
Cabe aqui uma reflexão especial sobre os casos de “franquias” de
planejamentos, materiais pedagógicos, orientações metodológicas e/ou de professores. É
absolutamente indispensável, sob pena de desrespeito grave aos artigos 12 e 13 da Lei
9.394/96, que essa assistência externa seja feita dentro da proposta pedagógica da escola,
com efetiva participação das equipes “de fora” na elaboração da mesma.
A opção por ter uma assistência externa ou a contratação de uma entidade
prestadora de serviços educacionais deve ser claramente divulgada para toda a comunidade
escolar, a qual deve ser não somente informada, mas também ter acesso aos itens do
combinado, como de resto, a toda a proposta pedagógica da escola.
Os princípios do ensino nacional, explicitados no art. 3º da LDBEN,
principalmente os indicados no inciso III (pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas)
e no inciso IX (garantia de padrão de qualidade) estão a indicar a necessidade das escolas
buscarem soluções inteligentes, modernas, simples e de bom senso para atingir o padrão
desejado para todos os cidadãos brasileiros.
No caso de Língua Estrangeira Moderna, não parece sensato refletir se
entidades especializadas no seu ensino, utilizando práticas as mais avançadas, não estariam
mais aptas a ensinar? E, em nome de que princípios excluiríamos essa possibilidade?
Na consulta formulada no início deste Parecer, apenas um item merece ser
questionado: “atendimento diferenciado entre alunos que aderem à proposta e os demais” O
artigo 26 da LDBEN é bastante claro no seu parágrafo 5º: “na parte diversificada do
currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da 5ª série, o ensino de pelo menos uma
língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das
possibilidades da instituição”. Desse modo, se a escola optar por ministrar o ensino desse
componente em parceria com outra instituição, o programa, nos seus mínimos exigidos,
deverá estar disponível para todos os seus alunos.
Responda-se, nos termos deste Parecer, ao Conselho Estadual de Educação do
Rio Grande do Sul.
O Parecer CNE/CEB nº 32/2000 foi homologado por Despacho do Ministro,
em 21 de dezembro de 2000, publicado no Diário Oficial da União de 26 de dezembro de
2000.
Responderemos agora à primeira pergunta formulada:
Horário regular do aluno é aquele que se refere ao turno escolhido para a
frequência na escola. Se o aluno escolhe, por exemplo, o turno matutino, isso significa que
ele estará regularmente na escola durante o turno matutino. Eventualmente, poderá estar
nesse turno fora da escola por doença, por ausência justificada ou por atividades incluídas
no projeto político-pedagógico da escola.
No entanto, não está proibido que um aluno passe a frequentar aula fora do
turno escolhido, desde que haja concordância formal, logo no início do ano letivo. Com a
concordância, isso significa que ele passará a estar regularmente na escola, também,
naquele horário fora do turno que ele escolheu.
Se a rede escolar pública oferece também a disciplina por intermédio de
Centros de Ensino de Língua Estrangeira, que atendem às escolas da rede ou a grupo
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específico de escolas, os alunos pertencentes às escolas atendidas pelo Centro de Estudos
de Língua Estrangeira podem optar por matrícula da língua espanhola na escola ou no
Centro, mesmo fora do turno regular de matrícula desse aluno. Nesse caso, o horário
regular de aula fica estendido ao oferecimento, fora do turno, da disciplina pelo Centro.
Resumindo:
• Horário regular de aula é aquele que se refere ao turno escolhido pelo
aluno para frequentar a escola. De acordo com a Lei, a escola é obrigada a oferecer a
disciplina no horário regular de aula dos alunos.
• Se a rede pública oferece também a disciplina da língua espanhola, por
intermédio de Centros de Ensino de Língua Estrangeira, alunos das escolas atendidas pelo
Centro de Estudos de Língua Estrangeira que oferece a língua espanhola poderão optar
formalmente pela matrícula na escola ou no Centro de Ensino de Lígua Estrangeira.
No caso da opção pelo Centro, a formalização se dará em documento
assinado pelo diretor da escola, na qual o aluno está matriculado em horário regular de
aula, e pelo responsável pelo aluno. Nesta situação o horário regular de aula fica estendido
ao horário de oferecimento da disciplina pelo Centro.
A segunda pergunta é:
Qual a relação a ser estabelecida entre o estabelecimento de ensino regular e
o Centro de Ensino de Língua Estrangeira, se houver?
Precisa haver uma relação administrativa entre o gestor da rede, a direção
do Centro e a direção das escolas que mantêm alunos matriculados na disciplina de língua
espanhola oferecida pelo centro de línguas, para estabelecer o funcionamento e
relacionamento do mesmo com as escolas.
Essa oferta deve constar do projeto político-pedagógico do centro, que não
pode estar descolado dos princípios e diretrizes da rede para a elaboração dos projetos
político-pedagógicos das suas escolas. Assim, a oferta da disciplina e a avaliação estarão
dentro dos padrões acordados pela rede.
Que tipo de equivalência que deve ser estabelecido entre o desempenho do
aluno em um Centro de Ensino de Língua Estrangeira e no estabelecimento de ensino
regular, se for o caso?
No caso das escolas públicas de uma determinada rede, as considerações
referentes à consulta anterior podem ser utilizadas para a presente consulta. No caso das
escolas privadas da rede, é fundamental o cumprimento e implementação do Parecer
CNE/CEB nº 32/2000, pois ele oferece os esclarecimentos necessários.
Reafirmar a necessidade da titulação prevista na Lei nº 9.394/96 (LDB) para
o exercício do professor de espanhol.
Não há qualquer dúvida de que a obrigação legal tem que ser cumprida.
Portanto, reafirma-se a necessidade da aplicação do previsto na LDB.
No caso das escolas privadas de uma rede, elas podem se associar a
instituições especializadas em oferta de línguas estrangeiras. Neste caso, é preciso
respeitar o Parecer CEB/CNE nº 32/2000 e o que permite a legislação em relação à
formação de professores:
• licenciatura em Letras, com habilitação na língua estrangeira; e
• licenciatura em Letras ou outra licenciatura, mas sempre com certificado
de proficiência na língua estrangeira.
Diferenciar o ensino de espanhol, como componente do projeto pedagógico
da escola do curso livre de espanhol oferecido por instituições próprias.
Também aqui, é necessário lembrar que, no caso das escolas públicas e dos
Centros de Ensino de Línguas Estrangeiras, não haverá diferença, pois os Centros são
específicos para o ensino de línguas estrangeiras nos níveis requeridos nos projetos
político-pedagógicos das escolas e dos próprios Centros.
Isso não ocorre no caso de instituições que oferecem cursos de espanhol.
Para elas, é fundamental aplicar o Parecer já citado, pois as características das escolas de
Educação Básica e dessas instituições são muito diferentes.
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Considerando a matéria, solicitamos igualmente a gestão desse Conselho a
fim de que os Conselhos Estaduais sejam motivados a emitir a normatização necessária à
implementação da referida lei em consonância com seu artigo 5º.
No sentido de avançar, e não somente recordar aos Conselhos Estaduais de
Educação a necessidade da elaboração de normas para a aplicação da Lei nº 11.161/2005,
a Câmara de Educação Básica (CEB) propõe que, conjuntamente com os Conselhos
Estaduais de Educação, as Secretarias Estaduais de Educação e o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” (INEP), possa se estabelecer uma
proposta de avaliação da aplicação da referida Lei. No entanto, é obvio que, se não há
norma em determinado Estado, essa deve ser a prioridade. Os Conselhos Estaduais de
Educação são os responsáveis pela elaboração de normas, conforme estabelece a Lei nº
11.161/2005.
II – VOTO DO RELATOR
Nos termos deste Parecer, responda-se às questões formuladas pela
Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) acerca da implementação da Lei nº
11.161/2005, que dispõe sobre o ensino da língua espanhola.
Proponho, também, que a Câmara de Educação Básica (CEB), o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” (INEP), os Conselhos
Estaduais de Educação e as Secretarias Estaduais de Educação organizem uma forma de
conseguir os dados da oferta, matrícula e desempenho dos estudantes da disciplina de
língua espanhola, além da existência de Centros de Ensino de Língua Estrangeira nos
Estados e Municípios, com o objetivo de contribuir para a avaliação do ensino da língua
espanhola.
Brasília (DF), 9 de dezembro de 2015.
Conselheiro Antonio Ibañez Ruiz – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2015.
Conselheiro Luiz Roberto Alves – Presidente
Conselheiro Antonio Carlos Caruso Ronca – Vice-Presidente
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.161/05 à pág. 52 do vol. 32;
Parecer CNE/CEB nº 15/98 à pág. 338 do vol. 25;
Parecer CNE/CEB nº 18/07 à pág. 281 do vol. 34.

_________________________________
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
CONSELHO DELIBERATIVO - CD
RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 2, DE 30 DE MARÇO DE 2015
Altera o § 3º do art. 2º da Resolução nº 15, de 10 de julho de 2014, do Conselho Deliberativo
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, que dispõe sobre as prestações
de contas das entidades beneficiadas pelo Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e de
suas ações agregadas
O PRESIDENTE INTERINO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOFNDE, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012,
publicado no Diário Oficial da União - DOU, de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º e 6º do
Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no DOU de 2 de outubro
de 2003, e, tendo em vista o disposto na Constituição, na Lei nº 11.947, de 16 de junho de
2009, bem como em três Resoluções do Conselho Deliberativo do FNDE, a saber,
Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, Resolução nº 2, de 18 de janeiro de 2012, e
Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, e
CONSIDERANDO que a ampliação do prazo reservado às Entidades
Executoras-EEx (prefeituras municipais e secretarias distrital e estaduais de educação)
concorrerá para favorecer o devido cumprimento de suas atribuições para:
I - analisar e julgar as prestações de contas, relativas à execução dos
recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e de suas ações agregadas,
encaminhadas pelas Unidades Executoras Próprias - UEx, representativas das escolas
integrantes de suas redes de ensino; e
II - registrar os dados financeiros das referidas contas no Sistema de Gestão
de Prestação de Contas - SiGPC e os remeter ao FNDE, resolve ad referendum:
Art. 1º Fica alterado o § 3º do art. 2º da Resolução nº 15, de 10 de julho de
2014, do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe sobre as prestações de contas das
entidades beneficiadas pelo PDDE e de suas ações agregadas, o qual passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art.2º....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
§ 3º As EEx deverão analisar e julgar as prestações de contas relativas à
execução dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e de suas ações
agregadas, recebidas das Unidades Executoras Próprias (UEx), representativas das escolas
integrantes de suas redes de ensino, registrar os dados financeiros das referidas
prestações de contas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), disponível no
sítio www.fnde.gov.br, e remetê-los ao FNDE, até 30 de abril do ano subsequente ao da
efetivação do crédito dos recursos nas contas correntes específicas." (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLAUDIO COSTA
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 11.947/09 à pág. 36 do vol. 36;
Resolução CD/FNDE nº 3/03 à pág. 375 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE nº 9/11 à pág. 304 do vol. 38;
Resolução CD/FNDE nº 2/12 á pág. 511 do vol. 39;
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Resolução CD/FNDE nº 10/13 à pág. 174 do vol. 40;
Resolução CD/FNDE nº 15/14 à pág. 295 do vol. 41.

________________________
RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 4, DE 2 DE ABRIL DE 2015
Altera a redação dos artigos 25 a 32 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013,
no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), INTERINO, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelos arts. 4º, §1º, e 14, inciso II, do Anexo I, do Decreto n.º 7.691, de 2 de
março de 2012, publicado no D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I,
alíneas "a" e "b", 5º, caput, e 6º, inciso VI, do Anexo da Resolução/CD/FNDE nº 31, de 30
de setembro de 2003, e
CONSIDERANDO a importância da intersetorialidade entre educação,
saúde, agricultura e desenvolvimento social por meio de políticas, programas, projetos e
ações governamentais e não governamentais para a execução do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE;
CONSIDERANDO o fortalecimento da Agricultura Familiar e sua
contribuição para o desenvolvimento social e econômico local, resolve "ad referendum"
que:
Art. 1º Os artigos 25 a 27, 29, 31 e 32 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17
de junho de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art.25 Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em:
grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de
projetos do estado, e grupo de propostas do País.
§ 1º - Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de
prioridade para seleção:
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os
demais grupos.
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade
sobre o do estado e do País.
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.
§ 2º - Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de
prioridade para seleção:
I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais
indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração
de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares,
detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e
estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);
§3º Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos
oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas
com os projetos dos demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização
estabelecidos no caput e nos §1º e §2º.
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§4º Para efeitos do disposto neste artigo, serão considerados Grupos
Formais e Grupos Informais de assentamentos da reforma agrária, comunidades
quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50% 1
(cinquenta por cento mais um) dos associados/cooperados das organizações produtivas,
no caso do grupo formal, e 50% 1 (cinquenta por cento mais um) dos fornecedores
agricultores familiares, no caso de grupo informal, conforme identificação na(s) DAP(s).
§5º No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma
agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no §2º inciso
I deste artigo, terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de
assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de
associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão prioridade os grupos
com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas ou
indígenas -, conforme identificação na(s) DAP(s).
§6º No caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no
§2º inciso III deste artigo, terão prioridade organizações produtivas com maior
porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu
quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica.
§7º Em caso de persistência de empate, será realizado sorteio ou, em
havendo consenso entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos
produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas.
Art. 26 As EEx. deverão publicar os editais de chamada pública para
aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar em jornal de circulação local
e na forma de mural em local público de ampla circulação, divulgar em seu endereço na
internet, caso haja, e divulgar para organizações locais da agricultura familiar e para
entidades de assistência técnica e extensão rural do município ou do estado. Se necessário,
publique-se em jornal de circulação regional, estadual ou nacional e em rádios locais.
§1º Os editais das chamadas públicas deverão permanecer abertos para
recebimento dos projetos de venda por um período mínimo de 20 dias.
§2º Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os
definidos na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a
necessidade, desde que os produtos substitutos constem na mesma chamada pública e
sejam correlatos nutricionalmente e que a substituição seja atestada pelo RT, que poderá
contar com o respaldo do CAE.
Art. 27 Para a habilitação dos projetos de venda exigir-se-á:
§1º Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não
organizados em grupo:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos
últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do
agricultor participante (Anexo IV);
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica,
quando for o caso; e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são
oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda.
§2º Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP
Física, organizados em grupo:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido
nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os
agricultores participantes;
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IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica,
quando for o caso; e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são
produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.
§3º Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica:
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos
últimos 60 dias;
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade
registrada no órgão competente;
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
para Alimentação Escolar, assinado pelo seu representante legal;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são
produzidos pelos associados/cooperados; e
VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo
controle do atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados; e
VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica,
quando for o caso.
§4º Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos, fica
facultado à EEx. a abertura de prazo para a regularização da documentação.
Art. 29 O preço de aquisição dos gêneros alimentícios será determinado
pela EEx., com base na realização de pesquisa de preços de mercado.
§1º O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo,
três mercados em âmbito local, priorizando a feira do produtor da agricultura familiar,
quando houver, acrescido dos insumos exigidos no edital de chamada pública, tais como
despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o
fornecimento do produto.
§2º Na impossibilidade da pesquisa ser realizada em âmbito local, deverá
ser realizada ou complementada em âmbito territorial, estadual ou nacional, nessa ordem.
§3º: Os preços de aquisição definidos pela EEx. deverão constar na
chamada pública, e serão os preços pagos ao agricultor familiar, empreendedor familiar
rural e/ou suas organizações pela venda do gênero alimentício.
§4º Na impossibilidade de realização de pesquisa de preços de produtos
agroecológicos ou orgânicos, a EEx. poderá acrescer aos preços desses produtos em até
30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais,
conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.
§5º O projeto de venda a ser contratado deverá ser selecionado conforme
os critérios estabelecidos pelo art. 25.
§ 6º A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em
sessão pública e registrada em ata, ao término do prazo de apresentação dos projetos.
Art. 31 Os projetos de venda selecionados resultarão na celebração de
contratos com a EEx., os quais deverão estabelecer os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública.
Art. 32 O limite individual de venda do agricultor familiar e do
empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar /ano/entidade executora, e obedecerá
as seguintes regras:
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais,
os contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), por DAP Familiar /ano/EEx.
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser
contratado será o resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP
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Familiar, inscritos na DAP Jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização,
utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares (DAPs
familiares) inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00.
§1º Cabe às cooperativas e/ou associações que firmarem contratos com a
EEx. a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos
casos de comercialização com os grupos formais.
§2º Cabe às EEx. a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite
individual de venda nos casos de comercialização com os grupos informais e agricultores
individuais. A estas também compete o controle do limite total de venda das cooperativas
e associações nos casos de comercialização com grupos formais.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLAUDIO COSTA
ANEXO I
MODELO PROPOSTO DE CHAMADA PÚBLICA
MODELO
Logomarca da Entidade Executora
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXX
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Chamada Pública n.º xx/xxxx, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º
11.947/2009 e Resolução FNDE n.º xx/xxxx.
A Prefeitura Municipal xxxxxxxx, pessoa jurídica de direito público, com sede à
xxxxxx, nº, inscrita no CNPJ sob n."xxxxxx, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor
xxxxxxxxxx, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº
11.947/2009 e na Resolução FNDE nº xx/xxxx, através da Secretaria Municipal de Educação, vem
realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação
Escolar/Pnae, durante o período de xxxxxxxx. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou
Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda
no período de xxxxxx, às xxx horas, na sede da xxxxxxxxx, localizada à xxxxxx.
1. OBJETO
O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

Nº

Produto

Unidade

Quantidade

*Preço de Aquisição (R$)
Unitário

Valor Total

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar.
(Resolução FNDE xx/xxxx, Art.29, §3º).
2. FONTE DE RECURSO
Recursos provenientes do xxxxxxxxxxx
3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola
na forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27
da Resolução FNDE nº xx/xxxx.
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3.1. ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não
organizado em grupo).
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos
abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos
60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o
caso; e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produção própria, relacionada no projeto de venda.
3.2. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos
últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores
participantes;
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o
caso; e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.
3.3. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos
60 dias;
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada
no órgão competente;
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos associados/cooperados;
VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados.
VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for
o caso; e
4. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA
4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos
Formais deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
conforme Anexo xx (modelo da Resolução FNDE n.º xx/xxxx).
4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão
pública e registrada em ata XX após o término do prazo de apresentação dos projetos . O resultado
da seleção será publicado XX dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no
prazo de XX dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado( s) para assinatura do(s) contrato(s).
4.3 - O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será( ão) selecionado(s)
conforme critérios estabelecidos pelo art. 25 da Resolução.
4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar
de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva
quando se tratar de Grupo Formal.
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4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada
na abertura dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até
xxxx dias, conforme análise da Comissão Julgadora.
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de
projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado,
e grupo de propostas do País.
5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade
para seleção:
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais
grupos.
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o
do estado e do País.
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.
5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade
para seleção:
I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e
as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de
Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores
de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os
Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);
Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do
grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos
demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2.
5.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com
maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu
quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.
5.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso
entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos
entre as organizações finalistas.
6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar dos deverão entregar as
amostras indicadas no quadro abaixo na xxxxxx, com sede à xxxxx, até o dia xxxx , até as xxxx horas,
para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes
necessários, imediatamente após a fase de habilitação.
O resultado da análise será publicado em XX dias após o prazo da apresentação das
amostras.
Nº

Produto

7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma abaixo:
Produtos

Quantidade

Local da entrega
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Periodicidade de entrega (semanal,
quinzenal)

8. PAGAMENTO
O pagamento será realizado até xxxx dias após a última entrega do mês, através de
xxxxxxx, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado,
vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais:
xxxxxxxxxxxxx
9.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária
(federal, estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
9.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar
rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais),
por DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras:
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os
contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais),
por DAP/Ano/E.Ex.
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser
contratado será o resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica
multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP
jurídica x R$ 20.000,00.
9.3. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato
de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que
estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que
definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da
chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei
8.666/1993.
Município/UF), aos ____dias do mês de _________ de ___.
________________________________________
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO II
MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDA
(MODELO)
CONTRATO N.º /20XX
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
A (nome da entidade executora), pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua
_____________, N.º _____, inscrita no CNPJ sob n.º _________________________, representada neste ato pelo (a)
Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. (a) _____________________, doravante denominado CONTRATANTE, e
por outro lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à Av.
_____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º ________________________, (para grupo
formal), CPF sob n.º_____________ ( grupos informais e individuais), doravante denominado (a)
CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e
tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº _______, resolvem celebrar o presente contrato
mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica
pública, verba FNDE/PNAE, ___ semestre de 20XX, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta,
todos de acordo com a chamada pública n.º _____, o qual fica fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
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O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no
quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor
total de R$ _____________ (_______________________).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de
entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no
cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais,
assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer
outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
Produto

Unidade

Periodicidade de
Entrega

Quantidade

Preço de Aquisição
Preço Unitário
(divulgado na
chamada pública)

Preço Total

Valor Total do Contrato:__________________________

CLÁUSULA QUINTA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias: ____________________PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
CLÁUSULA SEXTA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta,
alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento
no valor correspondente às entregas do mês anterior.
CLÁUSULA SÉTIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento
do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o
valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do
artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013
as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e
Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros
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Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os
interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou
inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar
caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro,
garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato,
da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º _________/20XX, pela
Resolução CD/FNDE nº _____/20XX, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os
seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre
as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax,
transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até ______de __________de _________.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
É competente o Foro da Comarca de ____________________________ para dirimir
qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em
três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
______________(município), ____de________ de ________.
_____________________________________________
CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal)
______________________________________________
CONTRATADA (Grupo Formal)
______________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL TESTEMUNHAS:
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1. ________________________________________
2. ________________________________________
ANEXO III
MODELO PROPOSTO DE PESQUISA DE PREÇO
PESQUISA DE PREÇO
PRODUTOS CONVENCIONAIS (aqueles produzidos com o uso de agroquímicos).

Produtos

Mercado 01 Data:
Nome:
CNPJ:
Endereço:

Mercado 02 Data:
Nome:
CNPJ:
Endereço:

Mercado 03 Data:
Nome:
CNPJ:
Endereço:

Preço Médio

Preço de Aquisição*

* Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar.
Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características descritas
no edital de chamada pública. Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução FNDE nº
xx/201x, para a seleção de mercado e definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da
agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas
organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos tais como
despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do
produto. Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o preço de aquisição.
Produtos
Produtos

Orgânicos

ou

*Mercado 01 Nome:
CNPJ:
Endereço:

Agroecológicos

(produzidos

Mercado 02 Nome:
CNPJ:
Endereço:

sem

Mercado 03 Nome:
CNPJ:
Endereço:

o

uso

de

Preço Médio

agroquímicos).
Preço de Aquisição*

* Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar.
A Entidade Executora que priorizar na chamada pública a aquisição de produtos
orgânicos ou agroecológicos poderá acrescer os preços em até 30% (trinta por cento) em relação
aos preços estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro
de 2011. (Resolução nº 26/2013, Art. 29: §2º).
Quando houver mercados de produtos orgânicos a pesquisa de preços deve ser
nesses mercados. Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas
características descritas no edital de chamada pública.Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29
da Resolução FNDE nº xx/201x, para a seleção de mercado e definição do preço de aquisição.
Priorizar os mercados da agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição dos preços de
aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares
Rurais ou suas organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos
tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o
fornecimento do produto. Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o
preço de aquisição.
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ANEXO IV
MODELO DE PROJETO DE VENDA
MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL

1. Nome do Proponente

2. CNPJ

3. Endereço

4. Município/UF

5. E-mail

6. DDD/Fone

8. Nº DAP Jurídica

9. Banco

12. Nº de Associados

13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 11.326/2006

14. Nº de Associados com DAP Física

15. Nome do representante legal

16. CPF

17. DDD/Fone

7. CEP
10. Agência Corrente

18. Endereço

11. Conta Nº da Conta

19. Município/UF
II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

1. Nome da Entidade

2. CNPJ

3. Município/UF

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF
III - RELAÇÃO DE PRODUTOS

1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4. Preço de Aquisição*
4.1. Unitário

5. Cronograma de
Entrega dos
produtos

4.2. Total

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Assinatura do Representante do Grupo Formal
Local e Data

Fone/E-mail:

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO INFORMAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF
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5. CEP

6. E-mail (quando houver)

7. Fone

8. Organizado por Entidade Articuladora
( ) Sim ( ) Não

9.Nome da Entidade Articuladora
(quando houver)

10. E-mail/Fone

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES

1. Nome do
Agricultor (a)
Familiar

2. CPF

3. DAP

4. Banco

5. Nº Agência

6. Nº Conta
Corrente

III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

1. Nome da Entidade

2. CNPJ

3. Município

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF
III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

1. Identificação do Agricultor (a)
Familiar

2. Produto

3. Unidade

4. Quantidade

5. Preço de Aquisição* /Unidade

6.Valor Total
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor

Total do projeto
OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4. Preço/Unidade

5. Valor Total por Produto

6. Cronograma de Entrega dos
Produtos

Total do projeto:
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data:

Assinatura do Representante do Grupo Informal
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Fone/E-mail:
CPF:

Local e Data:

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal

Assinatura

MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº
I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. Nº da DAP Física

7. DDD/Fone

9. Banco

5.CEP
8.E-mail (quando houver)

10.Nº da Agência

11.Nº da Conta Corrente
II- Relação dos Produtos
Preço de Aquisição*

Produto

Unidade

Quantidade

Unitário

Total

Cronograma de
Entrega dos
produtos

OBS: * Preço publicado no Edital n
xxx/xxxx (o mesmo que consta na
chamada pública).
III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Nome

CNPJ

Município

Endereço

Fone

Nome do Representante Legal

CPF

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data:

Assinatura do Fornecedor Individual

CPF:

______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 8.666/93 à pág. 36 do vol. 20/21;
Lei nº 11.947/09 à pág. 36 do vol. 36;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE nº 26/13 à pág. 201 do vol. 40.

________________________
RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 5, DE 28 DE MAIO DE 2015
Estabelece os critérios e as formas de transferência de recursos financeiros do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Lei nº 9.537 de 11 de dezembro de 1997.
Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004.
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 14, do Anexo I, do Decreto n. º 7.691, de 2 de março de 2012, publicado
no DOU de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, 5º e 6º do Anexo da Resolução CD/FNDE
nº 31, de 30 de setembro de 2003, e
CONSIDERANDO a necessidade de oferecer transporte escolar para o
acesso e a permanência dos alunos das escolas da educação básica pública, residentes em
área rural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, ao
Distrito Federal e aos municípios, contribuindo, assim, para a diminuição dos índices de
repetência e evasão escolar; e,
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as orientações e instruções
necessárias à consecução do disposto na Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, que institui
o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar;
RESOLVE "ad referendum":
Art. 1º Aprovar os critérios e as normas para transferência, execução e
prestação de contas dos recursos financeiros do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar (PNATE) aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
Art. 2º O PNATE consiste na transferência, em caráter suplementar, aos
estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de recursos financeiros destinados a custear
a oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área
rural, com o objetivo de melhorar as condições de acesso à educação.
I - DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
Art. 3º Participam do PNATE:
I - o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável
pela normatização, assistência financeira em caráter suplementar, abertura das contas
correntes para repasse dos recursos, acompanhamento, fiscalização, aprovação da
prestação de contas dos recursos repassados, cooperação técnica e avaliação da
efetividade da aplicação dos recursos do programa, diretamente ou por delegação;
II - os Entes Executores (EEx) responsáveis pelo recebimento, execução e
prestação de contas dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta do PNATE,
sendo:
a) os estados e o Distrito Federal, responsáveis pelo atendimento aos
alunos das escolas da educação básica pública das respectivas redes estaduais e do
Distrito Federal, nos termos do inciso VII do art. 10 da Lei nº 9.394, de 1996;
b) os municípios, responsáveis pelo atendimento aos alunos das escolas da
educação básica pública das respectivas redes municipais, nos termos do inciso VI do art.
11 da Lei nº 9.394, de 1996;
III - o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (CACS/FUNDEB), responsável pelo acompanhamento e controle social, bem
como pelo recebimento, análise e encaminhamento, ao FNDE, da prestação de contas do
Programa, conforme estabelecido no § 13, art. 24 da Lei nº 11.494, de 2007.
307

Parágrafo único. Compete aos municípios, Distrito Federal e Estados,
regulamentar, por meio de instrumento legal próprio, os critérios e procedimentos para
operacionalização do Programa de Transporte Escolar, destinados aos alunos da Educação
Básica das suas respectivas redes de ensino.
II - DA TRANSFERÊNCIA E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 4º A transferência de recursos financeiros no âmbito do PNATE será
realizada de forma automática, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou
instrumento congênere, mediante depósito em conta corrente especifica, conforme
disposto na Lei nº 10.880, de 2004.
Art. 5º O cálculo do montante de recursos a serem destinados a cada EEx
tem como base o número de alunos da educação básica pública, residentes em área rural e
que utilizam o transporte escolar, constantes do Censo Escolar do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da Educação (MEC)
do ano imediatamente anterior.
§ 1º A tabela com os valores per capitas e o montante de recursos
financeiros de que trata o art. 5º anterior serão disponibilizados, em cada exercício, no
endereço eletrônico http://www.fnde. gov.br/programas/transporte-escolar/transporteescolar-consul tas em "Previsão de Atendimento" e poderão ser alterados por decisão do
Conselho Deliberativo do FNDE.
§ 2º É de responsabilidade dos EEx o acompanhamento das transferências
financeiras efetuadas pelo FNDE no âmbito do PNATE, de forma a garantir a aplicação
tempestiva dos recursos creditados a seu favor.
§ 3º A assistência financeira de que trata esta Resolução fica limitada ao
montante dos recursos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual para esse
fim, acrescida das suplementações, quando autorizadas, e submetidas aos dispositivos do
Plano Plurianual do Governo Federal (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Art. 6º Os valores apurados na forma do art. 5º, observando a
disponibilidade de limite financeiro no FNDE, a partir de 2016, serão transferidos
diretamente a cada EEx, em 10 (dez) parcelas, no período de fevereiro a novembro do ano
em curso, e deverão ser utilizados exclusivamente no custeio de despesas com o
transporte escolar dos alunos da educação básica da rede pública de ensino.
Art. 7º A transferência de recursos de que trata o artigo 4º será feita
mediante o depósito em conta corrente específica, aberta e mantida exclusivamente em
instituições financeiras oficiais com as quais o FNDE mantenha parceria.
§ 1º Os saldos existentes nas contas bancárias de outras instituições
financeiras deverão ser transferidos para as contas atuais abertas pelo FNDE no prazo
máximo de 90 dias contados da publicação desta Resolução.
§ 2º A solicitação de alteração de agência bancária, por parte dos EEx, será
admitida mediante solicitação feita ao FNDE no mês de janeiro, podendo ser revista
somente no mesmo período do exercício seguinte.
§ 3º As contas bancárias abertas na forma estabelecida no caput ficarão
bloqueadas para movimentação até que o representante dos EEx compareça à agência do
banco onde a conta foi aberta e proceda à entrega e à chancela dos documentos
necessários a sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes.
§ 4º Nos termos dos Acordos de Cooperação Mútua celebrados entre o
FNDE e as instituições financeiras oficiais, os EEx são isentos do pagamento de tarifas
bancárias pela manutenção e movimentação das contas correntes abertas para as ações do
PNATE, de 04 (quatro) extratos bancários do mês corrente e de 1 (um) do mês anterior,
bem como pelo recebimento de um cartão magnético com uso restrito para consultas a
saldos e extratos.
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§ 5º A identificação de incorreções na abertura das contas correntes na
forma prevista no caput, faculta ao FNDE, independentemente de autorização dos EEx,
solicitar ao banco o seu encerramento e, quando necessário, os bloqueios, estornos e/ou
transferências bancárias indispensáveis à regularização.
§ 6º Enquanto não utilizados na sua finalidade, os recursos do PNATE
deverão ser, obrigatoriamente, aplicados em caderneta de poupança, quando a previsão
do seu uso for igual ou superior a um mês ou em fundo de aplicação financeira de curto
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, se a
sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês.
§ 7º A aplicação financeira de que trata o parágrafo anterior deverá ser na
mesma conta corrente na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE,
inclusive quando se tratar de caderneta de poupança.
§ 8º Excepcionalmente, desde que não haja agência do banco parceiro
indicado pelo FNDE na sede do município, poderá ser realizado, no decorrer do exercício,
direto no caixa, 1 (um) saque mensal para atender a despesas de pequeno vulto, limitados
ao montante total de dez por cento do valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do art.
23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a cada exercício financeiro.
§ 9º O produto das aplicações financeiras deverá ser obrigatoriamente
computado a crédito da conta corrente específica, ser aplicado exclusivamente no custeio
das ações do Programa e ficar sujeito às mesmas condições de prestação de contas
exigidas para os recursos transferidos.
§ 10 O FNDE, independentemente de autorização do titular da conta do
PNATE, obterá junto aos bancos, sempre que necessário, os saldos e extratos das contas
correntes, inclusive os de aplicações financeiras.
Art. 8º Os saldos existentes nas contas bancárias do PNATE em 31 de
dezembro serão reprogramados para o exercício subsequente, sem a necessidade de
anuência do FNDE.
§ 1º A parcela do saldo referido no caput deste artigo que exceder a 30%
(trinta por cento) do valor repassado em cada exercício, será deduzida do recurso a ser
transferido no exercício posterior.
§ 2º O desconto a que se refere o parágrafo anterior poderá ser revisto pelo
FNDE, mediante justificativa dos EEx, obrigatoriamente, acompanhada de cópias de
empenhos, de cheques, da conciliação bancária e de notas fiscais que comprovem a
impropriedade da dedução.
§ 3º A parcela do saldo a que se refere o § 1º deste artigo, quando superior
ao valor a ser repassado aos EEx, deverá ser restituído ao FNDE observando o disposto
nos artigos 13 e 14 desta Resolução.
§ 4º Para fins de prestação de contas, o FNDE considerará os saldos
informados pelas instituições bancárias.
§ 5º Na impossibilidade de obtenção dos saldos junto às instituições
bancárias, será considerado aquele declarado pelo ente executor no SIGPC.
§ 6º Eventuais inconsistências constatadas na análise da prestação de
contas de cada programa serão objeto de verificação posterior.
Art. 9º Aos estados, em conformidade com o art. 2º, § 5º, da Lei nº 10.880,
de 2004, é facultado autorizar o FNDE a efetuar o repasse do valor correspondente aos
alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de ensino diretamente aos seus
respectivos municípios.
§ 1º O repasse, quando autorizado na forma estabelecida no caput deverá
ser feito exclusivamente para o município onde está registrado o quantitativo de alunos
estaduais no censo escolar do ano anterior ao atendimento.
§ 2º A autorização prevista no caput não prejudica a transferência dos
recursos devidos pelo estado aos municípios em virtude do transporte de alunos
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matriculados nos estabelecimentos de ensino estaduais nos municípios, nos termos do
Inciso VII do art. 10 da Lei nº 9.394, de 1996.
§ 3º A autorização para o repasse dos recursos diretamente aos municípios
deverá ser formalizada, mediante ofício ao FNDE, até o 5º dia útil do mês de fevereiro.
§ 4º A forma de repasse autorizada no parágrafo anterior somente poderá
ser revista no exercício subseqüente ao da autorização, sendo que, quando não houver
manifestação por parte dos estados, ficará mantida a forma definida no exercício anterior.
§ 5º A autorização de que trata o caput somente poderá ser efetivada
quando se destinar à totalidade dos municípios do estado, que apresentarem matrícula no
censo escolar de alunos abrangidos por esta Resolução.
§ 6º Mediante justificativa, com anuência dos municípios e prévia
autorização do FNDE, o procedimento previsto no parágrafo anterior poderá ser,
excepcionalmente, autorizado para parte dos municípios do estado.
§ 7º Os estados que não formalizarem a autorização prevista no caput deste
artigo deverão executar diretamente os recursos financeiros recebidos, ficando vedado o
repasse, a qualquer título, para seus respectivos municípios.
Art. 10 Os valores transferidos no âmbito do PNATE não poderão ser
considerados pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios no cômputo dos 25%
(vinte e cinco por cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.
Art. 11 Os EEx deverão incluir em seus respectivos orçamentos os recursos
recebidos para a execução do PNATE, nos termos estabelecidos no § 1º, do art. 6º, da Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964.
III - DA REVERSÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FNDE
Art. 12 Ao FNDE é facultado estornar ou bloquear, conforme o caso, valores
creditados na conta corrente dos EEx, mediante solicitação direta ao agente financeiro
depositário dos recursos, nas seguintes situações:
I - ocorrência de depósitos indevidos;
II - determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público;
III - constatação de irregularidades na execução do Programa;
IV - constatação de incorreções nos dados cadastrais das contas correntes.
Parágrafo único. Inexistindo saldo suficiente na conta corrente para
efetivar o estorno ou o bloqueio de que trata este artigo, e não havendo a previsão de
repasses a serem efetuados, os EEx ficarão obrigados a restituírem os recursos ao FNDE,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação, na forma do artigo
seguinte.
Art. 13 As devoluções de recursos financeiros referentes ao PNATE,
independente do fato gerador, que lhes deram origem, deverão ser efetuadas em agência
do Banco do Brasil S/A, mediante utilização da Guia de Recolhimento da União (GRU),
disponível no site www.fnde.gov.br (no menu "Serviços"), na qual deverão ser indicados a
razão social e o CNPJ dos EEx .
§ 1º As orientações e os códigos necessários para o preenchimento da GRU
referida no caput estão disponíveis no site www.fnde.gov.br no menu "Serviços".
§ 2º Os valores referentes às devoluções de que trata este artigo deverão
ser registrados no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (Contas On Line) - SiGPC, ao
qual deverá ser anexada uma via da respectiva GRU, autenticada pelo agente financeiro,
para apresentação ao FNDE.
§ 3º Eventuais despesas bancárias decorrentes das devoluções de que
tratam o caput correrão a expensas dos EEx depositante, não podendo ser cobertas com
recursos do PNATE e nem lançadas na respectiva prestação de contas
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IV - DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 14 Os recursos repassados à conta do PNATE destinar-se-ão a:
I - Manutenção de veículos escolares rodoviários com Certificado de
Registro de Veículo, devidamente regularizado pelo órgão competente em nome do EEx,
tais como:
a) pagamento de despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e
taxas (do ano em curso), pneus, câmaras e serviços de mecânica em freio, suspensão,
câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes e
outros serviços necessários para adequada manutenção do veículo;
II - Manutenção de veículos escolares aquaviários com Registro de
Propriedade da Embarcação, devidamente regularizado pelo órgão competente em nome
do EEx, tais como:
a) - pagamento de despesas com reforma, seguros, impostos e taxas (do
ano em curso), registro na autoridade marítima competente, peças e serviços de mecânica
do motor, conjunto de propulsão e equipamentos embarcados, combustíveis e
lubrificantes e outros serviços necessários para adequada manutenção da embarcação.
III - pagamento de serviços contratados junto a terceiros, obedecidas, por
parte do prestador de serviço, as exigências previstas nos artigos 136 e 138, da Lei nº
9.503, de 1997, desde que utilizados para cobrir despesas realizadas na contratação de
veículos adequados para o transporte de escolares, que estejam em conformidade com as
disposições do Código de Trânsito Brasileiro ou às Normas da Autoridade Marítima, assim
como às eventuais legislações complementares no âmbito estadual, distrital e municipal.
IV - aquisição de passe estudantil quando houver oferta de serviço regular
de transporte coletivo de passageiros.
§ 1º É vedada a realização de despesas com tarifas bancárias, multas,
pessoal e tributos, quando não incidentes sobre os materiais e serviços contratados para a
consecução dos objetivos do PNATE;
§ 2º Todas as despesas deverão ser em moeda corrente do país e guardar
compatibilidade com a marca e modelo do veículo, e ser executadas diretamente pelos EEx
de conformidade com a lei aplicável à espécie, observado, no que couber, a quilometragem
percorrida, hora navegada ou aluno transportado;
§ 3º O condutor do veículo destinado ao transporte de escolares deverá
atender aos requisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro ou na norma
estabelecida pela autoridade marítima no caso de veículo aquaviário;
§ 4º Na utilização dos recursos do PNATE os EEx deverão observar os
procedimentos previstos na Lei nº 8.666/1993, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de
2005, e nas legislações correlatas dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios.
§ 5º Todos os comprovantes de despesas realizadas com recursos
transferidos a conta do programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da
legislação regulamentar à qual os EEx estiverem sujeitos, devendo os recibos, faturas,
notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome
dos EEx, devidamente identificados com o nome do PNATE/FNDE, e arquivados em sua
sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, pelo prazo de 10 (dez) anos
contados da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), referente ao exercício de repasse dos recursos.
§ 6º A documentação de que trata o parágrafo anterior deverá ficar à
disposição do Tribunal de Contas da União (TCU), do FNDE, do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal e do CACS/FUNDEB para subsidiar, sempre que
necessário, os trabalhos de auditoria, de fiscalização, de inspeção e de análise da prestação
de contas do programa.
§ 7º O FNDE divulgará em seu site www.fnde.gov.br a posição do
julgamento de suas contas anuais pelo Tribunal de Contas da União.
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V - DO ACOMPANHAMENTO, DO CONTROLE SOCIAL e DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Art. 15 O acompanhamento e o controle social sobre a aplicação dos
recursos do PNATE serão exercidos junto aos respectivos EEx pelos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social (CACS) do FUNDEB, constituídos na forma
estabelecida no § 13 do art. 24 da Lei nº 11.494, de 2007.
Art. 16 A prestação de contas consiste na comprovação pelos EEx da
execução dos recursos recebidos à conta do PNATE, incluídos os rendimentos auferidos, e
deve ser enviada por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (Contas Online) SiGPC até 28 de fevereiro do ano subsequente ao da efetivação do crédito.
§ 1º Os conselhos (CACS/FUNDEB) de que trata o artigo 16 deverão emitir
o parecer conclusivo sobre a prestação de conta dos recursos repassados à conta do
PNATE, no Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), até 30 de abril do ano subsequente
ao da efetivação do crédito, observados os seguintes aspectos:
I - caso a funcionalidade "Enviar", tanto do SiGPC quanto do SIGECON, não
esteja disponível na data estabelecida no caput e no parágrafo anterior, o prazo para envio
da prestação de contas será aquele estabelecido em resolução do Conselho Deliberativo do
FNDE.
II - na hipótese de omissão do envio do parecer conclusivo do
CACS/FUNBEB, o FNDE solicitará ao presidente do colegiado que regularize a situação no
SIGECON no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da solicitação, bem como
notificará o gestor responsável pelos EEx, por meio do SiGPC, para adotar as providências
necessárias para que o CACS/FUNDEB envie o parecer conclusivo no SIGECON, no prazo
estabelecido.
§ 2º O comprovante digital de envio das prestações de contas das EEx deve
ser mantido, em arquivo, em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de
terceiros à disposição do FNDE, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério
Público Federal, pelo prazo de 10 (dez) anos contados a partir da aprovação da prestação
de contas do FNDE, pelo TCU, referente ao exercício da transferências dos recursos aos
EEX.
§ 3º A não apresentação da prestação de contas até a data prevista no
caput, ou a constatação de irregularidade por ocasião da sua análise, faculta ao
CACS/FUNDEB adotar providências junto aos EEx para regularização da situação.
§ 4º Quando o município não tiver constituído o CACS/FUNDEB, por não
possuir matrícula na rede municipal, a prestação de contas relativa ao atendimento dos
alunos da rede estadual, objeto da autorização a que se refere o Artigo 9º, deverá ser
remetida para análise do conselho estadual respectivo.
§ 5º Quando a prestação de contas de que trata o caput não for apresentada
ao FNDE, este notificará o gestor responsável pelos EEx, estabelecendo o prazo de 30
(trinta) dias a contar da data da ciência da notificação para que regularize a situação no
SiGPC ou apresente as devidas justificativas, sem prejuízo da suspensão dos repasses de
que trata o artigo 20.
§ 6º As notificações do FNDE ao responsável pela prestação de contas dos
EEx serão inseridas na caixa de entrada do SiGPC, podendo ser utilizados outros meios,
desde que assegurada a certeza da ciência, ressaltando que enquanto não for dada ciência
da notificação emitida em seu nome, o gestor responsável pelos EEx ficará impossibilitado
de realizar procedimentos no SiGPC, inclusive enviar a prestação de contas.
§ 7º O FNDE, por intermédio do SIGPC, acompanhará o recebimento da
prestação de contas, acompanhada do parecer conclusivo do CACS/FUNDEB,
providenciará a sua análise e adotará os seguintes procedimentos:
I - na hipótese de concordância com o parecer favorável do CACS/FUNDEB,
e confirmada a regularidade da documentação apresentada, aprovará a prestação de
contas;
312

II - na hipótese de parecer desfavorável ou discordância com a posição
firmada no parecer do CACS/FUNDEB, ou, ainda, com os dados informados no
demonstrativo da receita e da despesa no SIGPC, notificará os EEx para, no prazo de até 30
(trinta) dias, providenciar a regularização da prestação de contas ou a devolução dos
recursos recebidos.
§ 8º Sanadas as irregularidades a que se refere o Inciso II do parágrafo
anterior, o FNDE aprovará a prestação de contas dos EEx.
§ 9º Esgotado o prazo estabelecido no Inciso II do § 7º deste artigo sem que
os EEx regularizem suas pendências, o FNDE não aprovará a prestação de contas.
§ 10 Na hipótese da não apresentação ou da não aprovação da prestação de
contas, o FNDE providenciará a instauração da Tomada de Contas Especial ou a inscrição
do débito e registro dos responsáveis no Cadastro Informativo dos créditos não quitados
de órgãos e entidades federais, nos termos do artigo 5º, § 2º, e artigo11, ambos da
Instrução Normativa TCU nº 56, de 5 de dezembro de 2007.
§ 11 O gestor, responsável pela prestação de contas, que permitir, inserir
ou fizer inserir documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com
o fim de alterar a verdade sobre os fatos, será responsabilizado civil, penal e
administrativamente, naquilo que couber.
Art. 17 Os EEx que, por motivo de força maior ou caso fortuito, não
apresentarem ou não tiverem aprovadas as prestações de contas, deverão apresentar as
devidas justificativas ao FNDE.
§ 1º Considera-se caso fortuito, dentre outros, a falta ou a não aprovação,
no todo ou em parte, da prestação de contas, por dolo ou culpa do gestor anterior.
§ 2º Na falta da apresentação ou da não aprovação, no todo ou em parte, da
prestação de contas por culpa ou dolo do gestor dos EEx sucedidos, as justificativas a que
se refere o caput deverão ser obrigatoriamente apresentadas pelos gestor que estiver no
exercício do cargo à época em que for levantada a omissão ou a irregularidade pelo FNDE,
acompanhadas, necessariamente, de cópia autenticada de Representação protocolizada
junto ao respectivo órgão do Ministério Público, para adoção das providências cíveis e
criminais da sua alçada.
§ 3º É de responsabilidade do gestor sucessor a instrução obrigatória da
Representação, nos moldes legais exigidos, a ser protocolada no Ministério Público com,
no mínimo, os seguintes documentos:
I - qualquer documento disponível referente à transferência dos recursos,
inclusive extratos da conta corrente específica do PNATE;
II - relatório das ações empreendidas com os recursos transferidos;
III - qualificação do ex-gestor, inclusive com o endereço atualizado, se
houver;
IV - documento que comprove a situação atualizada quanto à adimplência
dos EEx perante o FNDE, a ser obtido por meio do endereço eletrônico
atend.institucional@fnde.gov.br.
§ 4º A representação de que trata o § 2º deste artigo dispensa o gestor
atual dos EEx de apresentar ao FNDE as certidões relativas ao prosseguimento da medida
adotada.
§ 5º Na hipótese de não serem apresentadas ou aceitas as justificativas de
que trata este artigo, será instaurada a correspondente Tomada de Contas Especial em
desfavor do gestor sucessor, na qualidade de co-responsável pelo dano causado ao Erário,
quando se tratar de omissão da prestação de contas cujo prazo para apresentação ao
FNDE tiver expirado em sua gestão.
§ 6º As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos repasses dos
recursos financeiros do PNATE efetuados em data anterior à publicação desta Resolução,
ressalvados os atos praticados com base em normativos vigentes à época.
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VII - DA FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 18 A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativos ao
PNATE é de competência do MEC, do FNDE, do CACS/FUNDEB e dos órgãos do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, mediante a realização de auditorias, de
fiscalizações, de inspeções e da análise dos processos que originarem as prestações de
contas.
§ 1º Os órgãos e entidades referidos no caput deste artigo poderão celebrar
convênios ou acordos, em regime de mútua cooperação, para auxiliar e otimizar o controle
do PNATE.
§ 2º A fiscalização do MEC, do FNDE e dos órgãos do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal ocorrerá de ofício, a qualquer momento, ou será
deflagrada, isoladamente ou em conjunto, sempre que for apresentada denúncia formal de
irregularidade identificada no uso dos recursos do PNATE.
§ 3º O FNDE realizará nos EEx, a cada exercício financeiro, auditagem da
aplicação dos recursos do Programa, por sistema de amostragem, podendo, para tanto,
requisitar o encaminhamento de documentos e demais elementos que julgar necessários,
bem assim realizar fiscalização in loco ou, ainda, delegar competência a outro órgão ou
entidade pública para fazê-lo.
VIII - DA SUSPENSÃO E DO RESTABELECIMENTO DOS REPASSES
Art. 19 O FNDE suspenderá o repasse dos recursos financeiros à conta do
PNATE, nos termos do § 1º do art. 5º da Lei nº 10.880, de 2004, quando:
I - a prestação de contas não for apresentada na forma e/ou no prazo
estabelecido no Artigo 17, ou ainda, as justificativas a que se refere o Artigo 18 não vierem
a ser apresentadas pelos EEx ou aceitas pelo FNDE;
II - a prestação de contas não for aprovada;
III - os recursos forem utilizados em desacordo com os critérios
estabelecidos para a execução do PNATE, mediante constatação de análise técnica
documental do FNDE, auditoria ou outros meios;
IV - houver determinação judicial, com prévia apreciação pela Procuradoria
Federal no FNDE.
Art. 20 O restabelecimento do repasse dos recursos do PNATE aos EEx
ocorrerão quando:
I - na hipótese da omissão, a prestação de contas for apresentada na forma
prevista no artigo 17;
II - na hipótese da não aprovação das contas, sanada a irregularidade;
III - nas hipóteses da omissão de prestar contas ou da impossibilidade da
comprovação da aplicação dos recursos em conformidade com os critérios estabelecidos
para execução do PNATE, desde que o administrador seja outro que não o faltoso, o
sucessor apresente justificativa que demonstre o impedimento de fazê-la acompanhada,
necessariamente, da cópia autenticada de Representação protocolizada no respectivo
órgão do Ministério Público, para adoção das providências cíveis e criminais de sua alçada;
IV - instaurada a tomada de contas especial nos termos do artigo 84 do
Decreto-Lei nº 200, de 1967;
V - motivado por decisão judicial, após apreciação pela Procuradoria
Federal no FNDE.
§ 1º O EEx fará jus a restabelecimento do repasse, inclusive de parcelas
integrais desde que a pendência que motivou a suspensão seja regularizada até o último
dia útil do mês de outubro do ano em curso.
§ 2º Quando o restabelecimento do repasse a que se refere este artigo
ocorrer após o envio da Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas da União (TCU),
o FNDE, por meio da Diretoria Financeira, deverá providenciar o encaminhamento da
documentação ao TCU, acompanhada de manifestação acerca da sua suficiência e
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pertinência para sanar a omissão ou a irregularidade praticada e da informação de que foi
efetuado o restabelecimento do repasse dos recursos financeiros aos EEx.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos repasses efetuados
neste exercício em data anterior à publicação desta Resolução, ressalvados os atos
praticados com base em normativos vigentes à época.
IX - DAS DENÚNCIAS
Art. 21 Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá apresentar denúncia de
irregularidades identificadas na aplicação dos recursos do PNATE ao MEC, ao FNDE, ao
TCU, aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, ao Ministério
Público e ao CACS/FUNDEB, contendo, necessariamente:
I - uma exposição sumária do ato ou fato censurável, que possibilite sua
perfeita determinação;
II - a identificação do órgão da Administração Pública e do responsável por
sua prática, bem assim a data do ocorrido.
§ 1º Quando a denúncia for apresentada por pessoa física, deverão ser
fornecidos o nome legível, o endereço e cópia autenticada de documento que ateste a sua
identificação.
§ 2º Quando o denunciante for pessoa jurídica (partido político, associação
civil, entidade sindical, etc), deverá ser encaminhada cópia de documento que ateste sua
constituição jurídica e fornecer, além dos elementos referidos nos incisos I e II deste
artigo, o endereço da sede da representada.
Art. 22 As denúncias quando dirigidas ao FNDE deverão ser encaminhadas,
conforme o caso, se formuladas por pessoa física, à Ouvidoria, e se formulada por pessoa
jurídica, à Auditoria Interna, no seguinte endereço:
I - se via postal, Setor Bancário Sul, Quadra 2, Edifício FNDE, CEP 70070929 - Brasília / DF;
II - se via eletrônica, ouvidoria@fnde.gov.br ou auditoria@ fnde.gov.br,
conforme o caso.
X - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23 Observados o disposto no artigo 5º desta Resolução e as normas
aplicáveis às transferências entre entes públicos, em caso de desmembramento de
municípios, o de origem criará mecanismos de repasse e controle da cota de recursos
pertinente ao novo município, permanecendo responsável pela prestação de contas dos
recursos transferidos.
Art. 24 Os EEx obrigam-se a fornecerem ao FNDE, quando solicitadas,
informações sobre a execução do PNATE para subsidiar ações de acompanhamento,
monitoramento e melhoria do programa.
Art. 25 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando
a Resolução CD/FNDE nº 12, de 17 de março de 2011.
RENATO JANINE RIBEIRO
______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Decreto-Lei nº 200/67 à pág. 301 do vol. 1;
Lei nº 8.666/93 à pág. 36 do vol. 20/21;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 10.880/04 à pág. 56 do vol. 31;
Lei nº 11.494/07 à pág. 31 do vol. 34;
Lei nº 11.947/09 à pág. 36 do vol. 36;
Decreto nº 5.450/05 à pág. 66 do vol. 32;
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Decreto nº 7.507/11 à pág. 54 do vol. 38;
Resolução CD/FNDE nº31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE nº 12/11 à pág. 312 do vol. 38.

________________________
RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 7, DE 5 DE AGOSTO DE 2015
Altera o art. 9º da Resolução CD/FNDE 24, de 2 de julho de 2012, o art. 10 da Resolução
CD/FNDE 13, de 8 de junho de 2012 e o art. 10 da Resolução CD/FNDE 25, de 14 de junho de
2013, que tratam, respectivamente, de transferências de recursos para execução de obras no
âmbito do PAR e PAC 2
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Constituição Federal - artigo 208 e artigo 211, § 1.
Lei 11.578, de 26 de novembro de 2007.
Lei 12.695, de 25 de julho de 2012.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 14 do Anexo I, do Decreto n.º 7.691, de 2 de março de 2012, publicado
no D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alínea "a" e "b"; 5º, caput; e 6º,
inciso VI, do Anexo da Resolução/CD/FNDE nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada
no DOU de 2 de outubro de 2003, e
Considerando o imperativo de conferir uniformidade nas transferências de
recursos aos entes públicos estaduais e municipais para ampliar a eficiência no uso dos
recursos, resolve "ad referendum":
Art. 1º - Alterar o art. 9º da Resolução CD/FNDE 24, de 2 de julho de 2012,
o art. 10 da Resolução CD/FNDE 13, de 8 de junho de 2012 e o art. 10 da Resolução
CD/FNDE 25, de 14 de junho de 2013, que passam a vigorar com a seguinte redação,
acrescidos de parágrafo único:
Art. 10º. Os recursos serão transferidos em parcelas, de acordo com a
execução da obra, sendo a primeira no montante de até 15%, após inserção da ordem de
serviço de início de execução da obra, no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e
Controle do Ministério da Educação - Simec, módulo Obras 2.0.
Parágrafo único. As demais parcelas serão transferidas após a aferição da
evolução física da obra, comprovada mediante o relatório de vistoria inserido no Sistema
Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação - Simec,
módulo Obras.2.0, e aprovado pela equipe técnica do FNDE.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RENATO JANINE RIBEIRO
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 12.695/12 à pág. 63 do vol. 39;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE nº 13/12 à pág. 544 do vol. 39;
Resolução CD/FNDE nº 25/13 à pág. 192 do vol. 40.

________________________
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RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 8, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015
Estabelece normas e procedimentos para a transferência de recursos financeiros aos estados,
ao Distrito Federal e aos municípios e para o pagamento de bolsas aos voluntários que
atuem no Programa Brasil Alfabetizado a partir do ciclo de 2015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Constituição Federal de 1988 - art. 208;
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 1996;
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003;
Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004;
Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010;
Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011;
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014;
Decreto nº 6.093, de 24 de abril de 2007;
Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010;
Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011;
Resolução CD/FNDE nº 2, de 18 de janeiro de 2012;
Resolução CD/FNDE nº 21, de 13 de outubro de 2014.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, publicado no D.O.U.
de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º e 6º do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de
setembro de 2003, publicada no D.O.U. de 2 de outubro de 2003, e, CONSIDERANDO que a
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, garante o direito ao ensino fundamental
aos cidadãos de todas as faixas etárias;
CONSIDERANDO a necessidade de universalização da alfabetização de
jovens com quinze anos ou mais, adultos e idosos, prevista no Programa Brasil
Alfabetizado, bem como a valorização das diferenças e da diversidade e a promoção da
educação inclusiva;
CONSIDERANDO a necessidade de ampliar o acesso à Educação de Jovens e
Adultos, priorizando as pessoas privadas de liberdade e as populações do campo e
quilombolas;
CONSIDERANDO que a transversalidade e a intersetorialidade no
atendimento educacional para jovens com quinze anos ou mais, adultos e idosos não
alfabetizados implicam maior articulação das políticas sociais dos governos federal,
estadual e municipal;
CONSIDERANDO a diversidade regional, cultural, de ocupação, de gênero,
étnico-racial, geracional, física, sensorial e intelectual, que implicam condições específicas
para o atendimento às pessoas não alfabetizadas;
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado por meio
da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que na meta 9 estabelece: "Elevar a taxa de
alfabetização da população com quinze anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e
cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo
funcional", resolve "ad referendum":
Art. 1º Estabelecer orientações, critérios e procedimentos para:
I - a transferência direta de recursos financeiros destinados a apoiar ações
para a alfabetização de jovens, adultos e idosos no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado
(PBA), desenvolvidas por estados, Distrito Federal e municípios que aderirem ao
Programa a partir do ciclo 2015;
II - a execução dos recursos transferidos e sua prestação de contas;
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III - o pagamento de bolsas aos voluntários que atuarem no processo de
aprendizagem, conforme § 5º do art. 5º do Decreto nº 6.093 de 24 de abril de 2007.
§ 1º As ações decorrentes da transferência de recursos financeiros
regulamentada por esta Resolução não substituem as obrigações legais de cada ente
federado quanto à oferta de ensino fundamental e de educação de jovens, adultos e idosos.
§ 2º Os recursos financeiros transferidos constituem apoio suplementar ao
estado, ao Distrito Federal e ao município que aderirem ao Programa.
§ 3º Se forem necessárias ações não contempladas nesta Resolução ou se os
recursos transferidos não forem suficientes para a plena execução das ações do Programa,
cabe ao EEx complementálos com recursos próprios.
§ 4º O pagamento de bolsas não é um dos objetivos do Programa, mas um
apoio à atuação de voluntários junto às turmas de alfabetização.

idosos;

Art. 2º O PBA tem por objetivos:
I - universalizar a alfabetização de jovens de quinze anos ou mais, adultos e

II - contribuir para a progressiva continuidade dos estudos em níveis mais
elevados, promovendo o acesso à educação como direito de todos, em qualquer momento
da vida, por meio da responsabilidade solidária entre a União, os estados, o Distrito
Federal e os municípios;
III - atender prioritariamente os estados e municípios com maiores índices
de analfabetismo, por meio de assistência técnica e financeira, em forma de apoio
suplementar da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, em regime de
colaboração.
Parágrafo único. São beneficiários do PBA os jovens com quinze anos ou
mais, adultos e idosos não alfabetizados, doravante denominados alfabetizandos.
Art. 3º São agentes do PBA:
I - a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão do Ministério da Educação (SECADI/MEC) que, como formuladora de políticas
educacionais voltadas à alfabetização de jovens, adultos e idosos e à Educação de Jovens e
Adultos (EJA), é a responsável pela gestão nacional do Programa;
II - o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC),
autarquia vinculada ao Ministério da Educação que é responsável por transferir os
recursos de apoio a cada EEx e pagar bolsas aos voluntários que atuam no Programa;
III - os estados, o Distrito Federal e os municípios, doravante denominados
entes executores (EEx), responsáveis pela execução das ações previstas nesta Resolução,
destinadas à consecução das metas compromissadas, contribuindo para atingir os
objetivos do Programa;
IV - a Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos
(CNAEJA), órgão colegiado de caráter consultivo, responsável por assessorar a formulação
e a implementação das políticas nacionais e por acompanhar as ações do Programa.
Art. 4º Aos agentes do PBA cabem as seguintes responsabilidades:
I - à SECADI/MEC:
a) coordenar, acompanhar e monitorar a implementação das ações, por
intermédio do Sistema Brasil Alfabetizado (SBA) e de outros instrumentos que considerar
apropriados à avaliação da consecução das metas compromissadas pelos EEx e de sua
contribuição para os objetivos do Programa;
b) analisar o Plano Plurianual de Alfabetização (Ppalfa), elaborado pelo EEx
e encaminhado por meio de formulários do SBA, assim como pronunciar-se sobre
eventuais alterações em Ppalfa aprovado anteriormente, aprovando-as ou sugerindo
alterações;
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c) conceder aos gestores locais do PBA o devido perfil de acesso ao SBA e
aos módulos de gestão e consulta do Sistema de Gestão de Bolsas (SGB), orientando-os na
operação correta dos sistemas;
d) divulgar junto aos EEx o Manual de Gestão Operacional do PBA,
documento que é parte constitutiva desta Resolução, como seu Anexo I , no qual são
apresentadas as orientações relativas às ações previstas - critérios, pré-requisitos, etapas
e procedimentos necessários ao bom desenvolvimento do Programa;
e) prestar apoio técnico-pedagógico aos estados, ao Distrito Federal e aos
municípios no desenvolvimento das ações do Programa;
f) calcular o montante de recursos financeiros a ser repassado a cada EEx e
publicar portaria no Diário Oficial da União e no endereço eletrônico
www.mec.gov.br/secadi, com a relação dos EEx habilitados a receberem transferências,
com os respectivos valores;
g) adotar as providências necessárias para as transferências de recursos,
oficiando ao FNDE para a execução do crédito estipulado para cada um dos destinatários;
h) publicar portaria designando o gestor responsável por efetivar a
certificação digital das autorizações dos pagamentos de bolsas aos voluntários que a elas
tenham direito, transmitindo-as mensalmente ao FNDE por intermédio do SGB;
i) encaminhar ao FNDE, por meio do SGB, o cadastro completo dos bolsistas
do Programa, bem como o tipo de vinculação de cada voluntário apto a receber bolsa;
j) gerar mensalmente no módulo de gestão do SGB, de acordo com
cronograma previamente estabelecido, o lote de bolsistas vinculados a cada EEx, para que
o respectivo gestor local autorize o pagamento de bolsas aos voluntários;
k) monitorar as autorizações de pagamentos de bolsas validadas pelo
gestor local de cada EEx, homologá-las por certificação digital e transmitir ao módulo de
pagamento do SGB os lotes mensais com a relação dos voluntários aptos a receber os
créditos e seus respectivos valores;
l) solicitar oficialmente ao FNDE a interrupção ou o cancelamento do
pagamento de bolsas, sempre que ocorrerem situações que justifiquem a ação;
m) encaminhar ao FNDE, por meio de ofício, eventuais solicitações de
alteração cadastral de bolsistas;
n) realizar monitoramento da implementação do Programa por
amostragem e, quando oficialmente informada sobre irregularidades, fiscalizar o
desenvolvimento das ações do PBA;
o) analisar as prestações de contas dos EEx do ponto de vista do
atingimento das metas físicas, emitindo parecer conclusivo no Sistema de Gestão de
Prestação de Contas - SiGPC;
p) informar tempestivamente ao FNDE quaisquer anormalidades que
possam vir a ocorrer no decorrer do cumprimento desta Resolução;
II - ao FNDE:
a) divulgar as normas e os procedimentos relativos à transferência e à
execução dos recursos financeiros no âmbito do Programa e prestar assistência técnica
quanto a sua correta utilização;
b) efetivar a transferência dos recursos financeiros nos valores fixados em
portaria publicada no DOU pela SECADI/MEC, providenciando a abertura de contas
correntes específicas do Programa para cada ciclo;
c) providenciar a emissão de cartão-benefício para cada um dos bolsistas e
efetuar o pagamento dos lotes mensais de bolsistas transmitidos ao módulo de
pagamentos do SGB, de acordo com cronograma previamente estabelecido;
d) monitorar a efetivação dos créditos em favor dos bolsistas, atuando
junto ao Banco do Brasil S/A para garantir o fluxo normal desses pagamentos;
e) prestar informações à SECADI/MEC sempre que lhe forem solicitadas;
f) divulgar informações sobre a transferência de recursos aos EEx e sobre
os pagamentos aos bolsistas do Programa no endereço www.fnde.gov.br;
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g) bloquear pagamentos aos bolsistas sempre que ocorrerem situações que
justifiquem a medida;
h) realizar, quando cientificado sobre irregularidade na execução
financeira, a apuração dos fatos, inclusive mediante atuação de sua unidade de Auditoria
Interna, realizada nos termos do art. 39 desta resolução;
i) receber e analisar, sob o ponto de vista financeiro, a prestação de contas
dos recursos transferidos aos EEx, apresentada pelo EEx no SiGPC Contas Online;
j) encaminhar a prestação de contas do EEx à SECADI/MEC por intermédio
do SiGPC, para que esta emita parecer conclusivo sobre a consecução das metas físicas
pactuadas para o ciclo;
k) divulgar em seu portal, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, a
posição do julgamento de suas contas anuais pelo Tribunal de Contas da União (TCU);
III - ao EEx:
a) cumprir e fazer cumprir as orientações do Manual de Gestão Operacional
do Programa (Anexo I desta Resolução);
b) indicar, por ato administrativo, um servidor público como gestor local
do PBA, responsável por coordenar o desenvolvimento do Programa em sua esfera de
atuação, observando que essa função é vedada ao representante administrativo da
secretaria de Educação do estado, do DF ou do município, bem como ao prefeito
municipal;
c) preencher o Termo de Adesão no SBA, caso se trate de nova adesão, ou
atualizar os dados anteriormente registrados no sistema, no caso de revalidação da
adesão;
d) elaborar seu Ppalfa nos formulários disponíveis no SBA, conforme
orientações do Manual de Gestão Operacional, e responder às diligências solicitadas, no
prazo estabelecido no § 3º do art. 5º desta Resolução;
e) garantir que o gestor local disponha de equipe técnica com a qualificação
necessária para a execução do Programa;
f) receber os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta do
Programa e utilizá-los de acordo com o estabelecido no art. 17 e 18 desta Resolução e no
Manual de Gestão Operacional do Programa;
g) acompanhar os créditos feitos pelo FNDE na conta corrente específica de
cada ciclo, para garantir sua aplicação tempestiva;
h) prestar contas ao FNDE dos recursos recebidos, no prazo estipulado e
nos moldes definidos nesta Resolução;
i) realizar seleção pública dos voluntários e realizar sua formação, de
acordo com as orientações do Manual de Gestão Operacional do Programa;
j) monitorar os pagamentos a bolsistas, de modo a não permitir qualquer
recebimento indevido de bolsas;
k) acompanhar e monitorar no módulo de gestão do SGB a liberação dos
lotes mensais para autorização de pagamento; no caso de identificar pendência em
pagamento de voluntário, solicitar oficialmente à SECADI/MEC a devida regularização;
l) monitorar e atestar mensalmente a frequência dos alfabetizandos,
alfabetizadores, dos tradutores-intérpretes de Libras e dos alfabetizadores-coordenadores
de turma, de acordo com as orientações do Manual de Gestão Operacional;
m) autorizar, dentro do prazo de vigência do lote de pagamento
correspondente e por intermédio do módulo de gestão do SGB, o pagamento de bolsa aos
voluntários após verificação do devido cumprimento das atribuições estabelecidas no
Manual de Gestão Operacional para cada bolsista;
n) informar no SBA, ao término de cada turma, a situação final de todos os
alfabetizandos, condição indispensável para o pagamento da última parcela de bolsa ao
alfabetizador vinculado à turma;
o) manter atualizadas no SBA todas as informações cadastrais requeridas,
seja aquelas relativas ao EEx, ao gestor local, aos alfabetizadores, tradutores-intérpretes
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de Libras e alfabetizadores-coordenadores de turmas, seja as relativas ao funcionamento
das turmas e aos alfabetizandos, inclusive no caso de novos cadastramentos, desistências
ou substituições;
p) fazer constar obrigatoriamente em todos os documentos relativos à
execução do Programa e nos materiais de divulgação a seguinte informação: Programa
Brasil Alfabetizado - Ministério da Educação/FNDE;
IV - à CNAEJA:
a) assessorar a SECADI/MEC na formulação e na implementação das
políticas nacionais e no acompanhamento das ações de alfabetização e educação de jovens,
adultos e idosos (EJA), na forma estabelecida no , e conforme Decreto nº 6.093, de 24 de
abril de 2007 suas atribuições regimentais.
Parágrafo único. A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros de que
trata esta Resolução é de competência do Ministério da Educação, do FNDE e dos órgãos
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e será feita mediante a
realização de auditorias, fiscalizações, inspeções e análise das respectivas prestações de
contas.
I - DA ADESÃO AO PROGRAMA
Art. 5º Para fazer jus aos recursos financeiros e ao pagamento de bolsas aos
voluntários, o ente federado deve preencher seu Termo de Adesão ao Programa e o Ppalfa
diretamente no SBA, conforme art. 7º e as orientações do Manual de Gestão Operacional,
no período fixado no § 2º.
§ 1º A adesão ao PBA é plurianual e pode ser renovada no SBA a cada três
anos.
§ 2º O Ppalfa elaborado abrangerá, no máximo, três ciclos de alfabetização,
correspondentes aos três anos de validade do Termo de Adesão.
§ 3º O SBA estará aberto para adesão ou para confirmação de adesão
realizada em ciclo anterior no período de 1º de novembro a 31 de janeiro.
§ 4º No decorrer do triênio, a cada ano o EEx deverá confirmar sua adesão,
reafirmando ou revisando os dados do termo assinado anteriormente.
§ 5º O EEx pode ainda revisar as metas estabelecidas em seu Ppalfa para
o(s) ciclo(s) de alfabetização seguinte(s), desde que tais alterações sejam oficialmente
justificadas à SECADI/MEC pelo(a) secretário(a) de Educação estadual/distrital ou pelo(a)
prefeito(a).
§ 6º Findo o triênio, o EEx deverá acessar o SBA e preencher um novo
Termo de Adesão ao PBA e um novo Ppalfa, no prazo indicado no § 3º.
Art. 6º O ente federado que não tenha aderido ao PBA no ciclo
imediatamente anterior deve preencher e encaminhar eletronicamente seu Termo de
Adesão ao Programa e seu Ppalfa, no prazo previsto no § 3º do art. 5º.
Art. 7º A partir do ciclo de 2015, o EEx deverá estabelecer em seu Ppalfa o
número de ciclos de alfabetização que pretende desenvolver no triênio correspondente a
sua adesão ao Programa Brasil Alfabetizado, de acordo com os critérios estabelecidos no
Manual de Gestão Operacional.
§ 1º O EEx estabelecerá a quantidade de ciclos de alfabetização que se
compromete a desenvolver, levando em conta a disponibilidade de recursos humanos e
materiais, de infraestrutura e logística que lhe permitam atingir as metas de atendimento
com que se comprometeu em cada um dos ciclos de seu Ppalfa.
§ 2º O EEx deve considerar que o curso de alfabetização terá oito meses de
duração com, no mínimo, 320 (trezentas e vinte) horas presenciais.
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Art. 8º A SECADI/MEC avaliará o Ppalfa com base nos critérios apontados
no Manual de Gestão Operacional, podendo aprová- lo, colocá-lo em diligência ou cancelálo, de acordo com os §§ 3º, 4º e 5º, a seguir.
§ 1º Para a aprovação da adesão ou da revalidação da adesão ao PBA a cada
novo ciclo é condição indispensável que o EEx tenha preenchido no SBA o relatório da
situação final dos alfabetizandos das turmas de ciclo(s) anterior(es) aos quais tenha
aderido.
§ 2º O Ppalfa só será considerado aprovado quando sua análise for
finalizada e, no SBA, o campo "status" exibir a informação "CONCLUÍDO".
§ 3º Toda e qualquer diligência relativa ao Ppalfa ou à revisão das metas de
atendimento deve ser respondida, respeitando o prazo limite estipulado no quadro de
avisos do SBA, de mensagem com o pedido de manifestação do EEx.
§ 4º Caso o EEx não responda às diligências ou não revise suas metas de
acordo com sugestão da SECADI/MEC no prazo estabelecido, o Ppalfa será cancelado por
decurso de prazo e excluído do SBA.
§ 5º Além da falta de resposta às diligências no prazo estabelecido, o
cancelamento do Ppalfa no SBA pode ser motivado pelo não cumprimento dos critérios
estabelecidos no Manual e nesta Resolução, por impedimento legal ou, ainda, por
solicitação do EEx.
§ 6º O Termo de Adesão e o Ppalfa, depois de aprovados pela SECADI/MEC,
deverão ser impressos em duas vias cada e ser assinados pelo responsável administrativo
pela execução do Programa - secretário(a) de Educação do estado ou do DF ou prefeito(a)
municipal - assim como pelo(a) gestor(a) local designado; as assinaturas deverão ter firma
reconhecida e uma das vias deve ser encaminhada, por meio postal, para o endereço:
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão Programa Brasil
Alfabetizado Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Ministério da Educação (edifício sede),
sala 205 Brasília - DF - CEP 70047-900
§ 7º Qualquer excepcionalidade em relação às determinações deste artigo
deverá ser justificada pelo EEx, por meio de seu responsável administrativo, secretário(a)
de Estado da Educação ou prefeito( a), e será apreciada pela SECADI/MEC.
II - DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA
Art. 9º O PBA é desenvolvido por ciclos de alfabetização, que compreendem
um conjunto de ações a serem desenvolvidas pelo EEx de acordo com as orientações do
Manual de Gestão Operacional e com as normas desta Resolução.
§ 1º As ações preliminares consistem na designação do servidor público
que atuará como gestor local do PBA, na adesão do EEx e na elaboração de seu Ppalfa.
§ 2º As ações preparatórias incluem: busca ativa de jovens, adultos e idosos
analfabetos, em articulação com outros programas sociais e cadastramento dos
alfabetizandos no SBA; seleção pública dos voluntários para atuarem junto às turmas e
formação inicial dos selecionados; aquisição de materiais didáticos escolares e de gêneros
alimentícios, além de outras atividades, especificadas no Manual de Gestão Operacional.
§ 3º As ações de alfabetização nas turmas só devem ser iniciadas após o
cumprimento das ações preparatórias e devem ser necessariamente acompanhadas da
formação continuada dos voluntários que atuam no Programa.
§ 4º Todas as turmas de alfabetização deverão funcionar em espaços ou
locais de uso público adequados à ação educacional e obedecer estritamente aos
parâmetros estabelecidos no Manual de Gestão Operacional relativos à quantidade de
alfabetizandos por turma (em áreas urbanas e rurais), ao atendimento a eventuais
usuários de Libras e a pessoas com necessidades educativas especiais, ao número de
turmas sob coordenação de cada voluntário.
§ 5º Constatado o funcionamento de turma(s) em desacordo com o que
estabelece o § 4º, serão imediatamente suspensos os pagamentos a bolsista(s)
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vinculado(s) à(s) turma(s), até que a situação que deu origem à suspensão seja
regularizada.
§ 6º Cabe ao EEx garantir as condições necessárias para o desenvolvimento
das atividades pedagógicas, didáticas e administrativas, no decorrer e após o
encerramento das atividades com as turmas do Programa.
Art. 10. O EEx deve realizar seleção pública dos voluntários que atuarão
como alfabetizadores, alfabetizadores-coordenadores de turmas e tradutores-intérpretes
de Libras, de acordo com os critérios e requisitos estabelecidos no Manual de Gestão
Operacional e obedecendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência da administração pública.
§ 1º Ao final da seleção dos voluntários, o EEx deverá anexar, no SBA, ofício
assinado pelo secretário(a) de Estado da Educação ou prefeito(a), assim como pelo(a)
gestor(a) local, informando detalhadamente como ocorreram as fases da seleção,
acompanhado de documento comprobatório da publicação de edital e de seu resultado,
sem o qual o sistema não será aberto para cadastramento de bolsistas.
§ 2º Os voluntários que, em ciclos anteriores do Programa, tenham sido
selecionados por meio de edital público e tenham desempenhado suas atribuições
adequadamente, segundo avaliação do EEx, poderão ser dispensados da nova seleção,
desde que estejam de acordo com os critérios estabelecidos no edital publicado pelo EEx e
as orientações do Manual de Gestão do PBA.
Art. 11. É responsabilidade do EEx cadastrar no SBA todos os
alfabetizandos, as turmas, alfabetizadores, os alfabetizadores-coordenadores de turmas e,
quando for o caso, o(s) tradutor(es)-intérprete( s) de Libras vinculados a elas.
§ 1º O preenchimento dos cadastros dos alfabetizandos e das turmas no
SBA só poderá ser iniciado após a aprovação do Ppalfa pela SECADI/MEC.
§ 2º A cada ciclo do Programa o cadastro de bolsistas só será liberado após
a inserção no SBA do ofício com a comprovação da seleção dos alfabetizadores, dos
alfabetizadores-coordenadores de turmas e, quando for o caso, dos alfabetizadores
tradutores-intérpretes de Libras ou documento que responda ao previsto no § 2º do
art.10.
Art. 12. A ativação da turma no SBA só deverá ser realizada após a etapa
inicial da formação e quando as aulas naquela turma forem efetivamente iniciadas.
§ 1º Em cada ciclo, as turmas poderão ser ativadas até o final do mês de
janeiro do ano subsequente ao início do ciclo.
§ 2º A data de ativação da turma no SBA será aquela considerada para
efeitos de geração de bolsa para os voluntários a ela vinculados.
§ 3º Será considerada turma em execução apenas aquela que for indicada
como "ATIVA" no SBA.
§ 4º Se houver necessidade de interrupção temporária do funcionamento
de alguma turma, essa paralisação deverá ser obrigatoriamente informada no SBA e,
conforme orientações do Manual de Gestão Operacional, só poderá ocorrer por trinta dias
consecutivos, pois durante o período de paralisação não são geradas bolsas para os
alfabetizadores e eventuais tradutores-intérpretes de Libras vinculados à turma.
Art. 13. É responsabilidade do EEx informar imediatamente, no SBA, toda e
qualquer modificação no número de alfabetizandos, substituição de alfabetizador, local e
horário de funcionamento, cancelamento de turma e quaisquer outras que tenham efeito
na geração de pagamento aos bolsistas.
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III - DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS AO EEX
Art. 14. Os recursos de apoio às ações de cada ciclo do Programa somente
serão transferidos depois que a SECADI/MEC publicar portaria no Diário Oficial da União
com o montante financeiro a ser creditado pelo FNDE em favor de cada EEx, calculado de
acordo com fórmula apresentada no art. 15.
§1º A transferência dos recursos será realizada mediante crédito em conta
corrente específica a ser aberta pelo FNDE para cada ciclo, em agência do Banco do Brasil
S/A indicada pelo EEx.
§ 2º Os recursos financeiros de que trata o caput, transferidos sem
necessidade de convênio ou instrumento similar, devem ser incluídos no orçamento do
estado, do Distrito Federal ou do município beneficiado, nos termos estabelecidos no §1º
do art. 6º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 .
§ 3º O FNDE divulgará a transferência dos recursos financeiros à conta do
PBA na internet, no portal eletrônico www.fnde.gov.br.
Art. 15. O montante de recursos a serem transferidos para apoiar a
alfabetização de jovens, adultos e idosos será calculado pela SECADI/MEC com base no
número de alfabetizandos previstos no Ppalfa para cada ciclo de alfabetização, a partir da
seguinte fórmula:
VA = {[(Ar/10) x 400 x m] [(Au/20) x 400 x m]} x 0,50 em que:
VA: valor de apoio;
Ar: número de alfabetizandos da zona rural;
Au: número de alfabetizandos da zona urbana;
10: número médio referencial de alfabetizandos nas salas de aula rurais;
20: número médio referencial de alfabetizandos nas salas de aula urbanas;
400: valor, em reais, da bolsa de referência;
m: número de meses do curso, definido no Ppalfa do EEx.
§ 1º A SECADI/MEC poderá descontar o eventual saldo de recursos
repassados ao EEx em ciclo(s) anterior(es), atestados pelo(s) extrato(s) da(s) conta(s) do
Programa, do montante a ser transferido para apoiar as ações de cada novo ciclo de
alfabetização previsto no Ppalfa.
§ 2º O montante do valor de apoio também poderá sofrer eventuais
compensações devido à constatação de diferenças entre as metas previstas no Ppalfa e o
número de alfabetizandos efetivamente cadastrados em turmas ativas de ciclo(s)
anterior(es), registrado no SBA.
ciclo.

Art. 16. Os recursos serão transferidos aos EEx em parcela única a cada

§ 1º A transferência do valor de apoio correspondente a cada ciclo do
triênio será autorizada somente após o recebimento do termo de adesão e do Ppalfa
aprovado pela SECADI/MEC, com reconhecimento das assinaturas do responsável
administrativo, secretário(a) de Educação ou prefeito(a), e do(a) gestor(a) local do
Programa, conforme § 6º do art. 8º.
§ 2º A transferência da parcela única será realizada pelo FNDE em até 90
dias após o encerramento do prazo para aderir ao programa no SBA.
§ 3º A transferência de recursos relativa a ciclo(s) subsequente( s), desde
que devidamente previsto(s) no Ppalfa, só ocorrerá se pelo menos 80% das turmas
cadastradas no ciclo de alfabetização anterior estiverem ativas no SBA.
§ 4º Nenhuma transferência será realizada ao EEx que esteja em situação
de inadimplência.
IV - DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE APOIO
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Art. 17. O valor de apoio, conforme art. 9º do Decreto nº 6.093/2007 , pode
ser aplicado no custeio das seguintes ações, detalhadas no Manual de Gestão Operacional:
I - formação de alfabetizadores, alfabetizadores tradutoresintérpretes de
Libras e alfabetizadores-coordenadores de turmas, tanto na etapa inicial como na
continuada;
II - aquisição de material escolar;
III - aquisição de material para o alfabetizador;
IV - aquisição de gêneros alimentícios destinados, exclusivamente, ao
atendimento das necessidades da alimentação escolar dos alfabetizandos;
V - transporte para os alfabetizandos;
VI - aquisição ou reprodução de materiais pedagógicos e literários, para uso
nas turmas (conforme orientações do Manual de Gestão Operacional), e;
VII - reprodução dos testes cognitivos e certificados para os beneficiários
do Programa.
§ 1º O Ppalfa do EEx deve indicar em quais das ações elencadas no caput
utilizará o valor de apoio e que percentual será destinado a cada uma delas.
§ 2º O EEx pode, durante a execução, alterar os percentuais definidos no
Ppalfa para custear as ações que previu desenvolver, sem necessidade de prévia
aprovação pela SECADI/MEC.
§ 3º O valor de apoio não poderá ser utilizado para aquisição ou
reprodução de material didático, exceto no caso do EEx que não tenha aderido ao
Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos (PNLD-EJA).
§ 4º É vedada a destinação dos recursos provenientes das transferências à
conta do Programa para o pagamento de tarifas bancárias e de tributos, quando não
incidentes sobre os materiais e serviços contratados para a consecução dos objetivos do
PBA.
Art. 18. Na utilização dos recursos do PBA, o EEx deverá observar os
procedimentos previstos nas e , no Leis nº 8.666/1993 nº 10.520/2002 Decreto nº
5.450/2005 e em legislações correlatas na esfera estadual, distrital ou municipal.
Art. 19. Caso o EEx faça licitação para contratar uma instituição para
desenvolver a formação inicial e continuada dos voluntários, além de observar o disposto
no Manual de Gestão Operacional, deve obrigatoriamente informar no SBA, por meio de
ofício do responsável administrativo, secretário(a) de Estado da Educação ou prefeito(a):
- o nome da instituição formadora e seu endereço completo;
- o nome e CPF do dirigente dessa instituição;
- a experiência da instituição (em número de anos) na formação de
alfabetizadores de jovens e adultos;
- cópia da publicação do edital e de seu resultado (anexo ao ofício).
Art. 20. Os recursos financeiros transferidos serão mantidos e geridos em
conta corrente específica aberta pelo FNDE para cada Ppalfa.
§ 1º Os recursos de que trata o caput serão movimentados exclusivamente
por meio eletrônico, com a devida identificação da titularidade das contas correntes de
fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados,
conforme dispõe o Decreto nº 7.507/2011 .
§ 2º A conta corrente ficará bloqueada para movimentação até que o
representante do EEx compareça à agência onde a conta foi aberta e proceda à entrega e à
chancela dos documentos necessários a sua movimentação, de acordo com as normas
bancárias vigentes.
§ 3º Nos termos do Acordo de Cooperação Mútua celebrado entre o FNDE e
o Banco do Brasil S/A, disponível no portal www.fnde.gov.br, não serão cobradas tarifas
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bancárias pela manutenção e movimentação de conta corrente aberta nos termos desta
Resolução.
§ 4º A identificação de incorreções na abertura da conta corrente de que
trata este artigo faculta ao FNDE solicitar ao banco seu encerramento, independentemente
de autorização do EEx, bem como solicitar bloqueios, estornos e transferências bancárias
indispensáveis à regularização o, quando necessário.
Art. 21. Enquanto não utilizados na sua finalidade, os recursos do PBA
devem ser aplicados em caderneta de poupança aberta especificamente para o Programa,
quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida
pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês, de acordo com o art. 4º da
Resolução CD/FNDE nº 21, de 13 de outubro de 2014 .
§ 1º A aplicação financeira de que trata o caput deve estar vinculada à
mesma conta corrente na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE,
inclusive quando se tratar de caderneta de poupança.
§ 2º A aplicação financeira na forma prevista no parágrafo anterior não
desobriga o EEx de efetuar as movimentações financeiras do Programa exclusivamente
por intermédio da conta corrente aberta pelo FNDE.
§ 3º O produto das aplicações financeiras deve ser computado a crédito da
conta específica e aplicado exclusivamente no objeto das ações do Programa e fica sujeito
às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos para
apoio ao Ppalfa.
Art. 22. Ao FNDE é facultado, mediante solicitação direta ao Banco do
Brasil, estornar ou bloquear valores creditados na conta corrente do EEx, bem como
proceder a descontos nos repasses futuros ou, ainda, solicitar que o EEx devolva recursos
remanescentes ou indevidamente depositados na conta corrente específica.
§ 1º Inexistindo saldo suficiente na conta corrente do EEx para efetivar o
estorno ou o bloqueio de que trata caput e não havendo previsão de repasse a ser
efetuado, o beneficiário fica obrigado a restituir os recursos ao FNDE, no prazo de dez dias
úteis a contar da data do recebimento da notificação, na forma prevista no parágrafo
seguinte.
§ 2º As devoluções de recursos financeiros, independentemente do fato
gerador que lhes derem origem, devem ser efetuadas em agência do Banco do Brasil S/A,
mediante utilização da Guia de Recolhimento da União (GRU), disponível no portal
eletrônico www.fnde.gov.br, na qual devem ser indicados a razão social e o CNPJ do EEx e
ainda:
I - se a devolução ocorrer no mesmo ano do repasse dos recursos aos EEx e
estes não forem decorrentes de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE, devem ser utilizados
os códigos 153173 no campo "Unidade Gestora", 15253 no campo "Gestão", 66666-1 no
campo "Código de Recolhimento" e o código 212198022 no campo "Número de
Referência;
II - se a devolução for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE ou
de repasse aos EEx ocorridos em anos anteriores ao da emissão da GRU, devem ser
utilizados os códigos 153173 no campo "Unidade Gestora", 15253 no campo "Gestão",
18888-3 no campo "Código de Recolhimento" e o código 212198022 no campo "Número
de Referência".
§ 3º Para fins do disposto nos incisos I e II do parágrafo anterior considerase ano de repasse aquele em que foi emitida a respectiva ordem bancária pelo FNDE,
informação disponível no portal eletrônico www.fnde.gov.br.
§ 4º As devoluções de recursos transferidos pelo FNDE ao EEx deverão ser
monetariamente atualizadas pelo índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), até a data em que for realizado o recolhimento, e a quitação ou a suspensão da
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inadimplência se dará com a suficiência do valor recolhido, de conformidade com o
Sistema Débito do Tribunal de Contas da União (TCU), disponível no endereço eletrônico
http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/Calculo- DeDebito.faces.
§ 5º Os valores referentes às devoluções feitas pelo EEx devem ser
registrados no SiGPC Contas Online, no qual deve ser informado o número de autenticação
bancária do comprovante de recolhimento.
§ 6º Eventuais despesas bancárias decorrentes das devoluções dos
recursos financeiros ao FNDE são de responsabilidade do depositante, não podendo ser
consideradas como resultantes da execução do Programa para fins de prestação de contas
pelo EEx.
Art. 23. O FNDE obterá junto ao banco, sempre que necessário e
independentemente de autorização do EEx, os saldos e extratos das contas correntes,
inclusive os de aplicações financeiras.
Art. 24. O saldo de recursos financeiros existente na conta corrente do PBA,
transferidos pelo FNDE aos EEx, ao final do exercício fiscal, deverá ser reprogramado para
o período seguinte, com estrita observância ao objeto de sua transferência.
§ 1º O saldo dos recursos reprogramados, nos termos deste artigo, será
considerado no cômputo das transferências a serem efetivadas nos exercícios seguintes,
compensando-se eventuais diferenças constatadas em relação às metas estabelecidas pelo
EEx.
§ 2º Caso não haja ciclo subsequente previsto no Ppalfa aprovado, o EEx
deverá devolver o saldo existente na conta corrente até o prazo estabelecido para a
apresentação da prestação de contas relativa a cada ciclo e de acordo com os §§ 2º a 6º do
art. 22.
§ 3º Ao final de cada ciclo, o EEx, para fins de reprogramação entre ciclos,
poderá transferir eletronicamente o saldo da conta corrente do ciclo executado à nova
conta corrente aberta para o ciclo subsequente, sem necessidade de anunência do MEC ou
do FNDE.
§ 4º A transferência de saldo realizada conforme o parágrafo anterior
deverá ser registrada no SiGPC Contas Online, a exemplo do que ocorre habitualmente
com os recursos reprogramados de um exercício fiscal para outro, conforme previsto no
caput e § 1º do art. 27.
§ 5º Nos termos do Acordo de Cooperação Mútua celebrado entre o FNDE e
o Banco do Brasil S/A, disponível no portal www.fnde.gov.br, não serão cobradas tarifas
bancárias pela transferência de saldo entre as contas correntes abertas pelo FNDE para
crédito dos recursos suplementares relativos ao Programa Brasil Alfabetizado.
Art. 25. O EEx não pode considerar os recursos financeiros transferidos de
acordo com esta resolução no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e
transferências devidos à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), por força do
disposto no art. 212 da Constituição Federal .
V - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EEX
Art. 26. A prestação de contas da execução física é constituída pelo relatório
da situação final das turmas, gerada pelo SBA, contendo os dados e as informações do EEx.
§ 1º É responsabilidade do EEx lançar no SBA a situação final dos
alfabetizandos no prazo de até sessenta dias após a finalização da turma.
§ 2º O preenchimento incorreto ou inadequado do sistema será
considerado indício de irregularidade.
Art. 27. A prestação de contas da execução financeira consiste na
comprovação da execução da totalidade dos recursos recebidos, incluindo rendimentos
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financeiros e deverá ser enviada ao FNDE pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos
municípios até 31 de outubro do ano subsequente ao repasse dos recursos, por meio do
Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) - Contas Online, na forma da Resolução
CD/FNDE nº 2, de 18 de janeiro de 2012 , e alterações posteriores.
§ 1º O EEx deverá registrar também, conforme o caput deste artigo, a
prestação de contas dos recursos que foram objeto de reprogramação na forma do art. 24.
§ 2º Caso a liberação dos recursos financeiros sofra atraso que
comprometa o início das aulas no ciclo de referência, o prazo de que trata o caput poderá
ser prorrogado, a critério da SECADI/MEC, mediante justificativa apresentada pelo EEx.
§ 3º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a SECADI/ MEC
comunicará formalmente ao FNDE a nova data limite para apresentação da prestação de
contas pelo EEx.
§ 4º O FNDE, ao receber a prestação de contas do EEx no SiGPC Contas
Online, na forma e no prazo previstos no caput, realizará a análise financeira e
disponibilizará o acesso à SECADI/MEC para que esta, no prazo de até noventa dias úteis
contados a partir do seu recebimento, se manifeste acerca do cumprimento do objeto e do
objetivo do Programa.
§ 5º A SECADI/MEC, observado o prazo de que trata o parágrafo anterior,
emitirá parecer conclusivo acerca do cumprimento do objeto e do objetivo do Programa
por meio de funcionalidade integrada ao SiGPC Contas Online.
§ 6º As despesas realizadas na execução do PBA são comprovadas
mediante documentos fiscais originais ou equivalentes, na forma da legislação
regulamentar à qual o órgão responsável pela despesa estiver sujeito, devendo recibos,
notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios ser emitidos em nome do
EEx, identificados com o nome do FNDE e do Programa, sendo mantidos arquivados em
sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, pelo prazo de vinte anos
contados a partir da data de aprovação da prestação de contas dos recursos transferidos
ou, quando for o caso, do julgamento da Tomada de Contas Especial, devendo ficar à
disposição do FNDE, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público.
§ 7º O gestor local responsável pela prestação de contas que inserir ou
permitir a inserção de informação falsa ou, ainda, alterar ou excluir dados no SiGPC Contas
Online com o fim de causar dano ou obter vantagem indevida para si ou para outrem será
responsabilizado civil, penal e administrativamente.
Art. 28. Sendo detectadas irregularidades por ocasião da análise da
prestação de contas, o FNDE assinará ao EEx o prazo máximo de trinta dias corridos,
contados da ciência da notificação, para sua regularização ou devolução dos recursos
impugnados, conforme o caso.
Art. 29. Quando a prestação de contas não for apresentada pelo EEx até a
data prevista no caput do artigo 28, o FNDE assinalará o prazo de trinta dias corridos para
a sua apresentação, sem prejuízo da suspensão dos repasses.
Parágrafo único. Nos casos em que o EEx não apresente a prestação de
contas no prazo estabelecido no caput, constem débitos levantados e não quitados ou
pendências na prestação de contas, o FNDE suspenderá o repasse de recursos e adotará as
demais providências cabíveis.
Art. 30. O EEx que não apresentar ou não tiver aprovada a prestação de
contas dos recursos financeiros recebidos por motivo de força maior ou caso fortuito
deverá apresentar as devidas justificativas ao FNDE.
§ 1º Considera-se caso fortuito, dentre outros, a falta ou a não aprovação,
no todo ou em parte, da prestação de contas, por dolo ou culpa do gestor anterior.
§ 2º Na falta de apresentação ou da não aprovação, no todo ou em parte, da
prestação de contas por culpa ou dolo do ex-gestor, as justificativas a que se refere o caput
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deste artigo deverão ser obrigatoriamente apresentadas pelo gestor que estiver no
exercício do cargo, acompanhadas, necessariamente, de cópia autenticada de
representação protocolada junto ao respectivo órgão do Ministério Público para adoção
das providências cíveis e criminais da sua alçada.
§ 3º É de responsabilidade do gestor atual a instrução obrigatória da
representação, nos moldes legais exigidos, a ser protocolada no Ministério Público com, no
mínimo, os seguintes elementos:
I - qualquer documento disponível referente à transferência dos recursos,
inclusive extratos da conta corrente específica do Programa Brasil Alfabetizado, inclusive
os de aplicação no mercado financeiro, se houver, demonstrando a inexistência de
recursos no período de gestão do representante;
II - relatório das ações empreendidas com os recursos transferidos;
III - qualificação do ex-gestor, inclusive com o endereço atualizado, se
houver; e
IV - documento que comprove a situação atualizada quanto à adimplência
do parceiro ofertante perante o FNDE.
§ 4º A representação de que trata o § 3º deste artigo dispensa o gestor
atual do EEx de apresentar ao FNDE as certidões relativas ao prosseguimento da medida
adotada.
§ 5º Na hipótese de não serem apresentadas ou aceitas as justificativas de
que trata este artigo, o FNDE adotará as medidas de exceção, arrolando o gestor sucessor
na qualidade de corresponsável pelo dano causado ao erário, quando se tratar de omissão
da prestação de contas cujo prazo para apresentação tenha expirado em sua gestão.
§ 6º As disposições deste artigo aplicam-se aos repasses de recursos
financeiros efetuados em data anterior à publicação desta Resolução, ressalvados os atos
praticados com base em normativos vigentes à época.
VI - DO PAGAMENTO DAS BOLSAS
Art. 31. As bolsas concedidas no âmbito do PBA são destinadas a
voluntários que assumem atribuições de alfabetizador, alfabetizador- coordenador de
turmas ou tradutor-intérprete de Libras, conforme os parágrafos 1º, 3º, 4º e 5º do art. 11
da Lei nº 10.880/2004 e do Decreto nº 6.093/2007 .
§ 1º O(A) secretário(a) de Educação estadual, distrital ou municipal, o(a)
prefeito(a) e o(a) gestor(a) local do PBA não poderão ser vinculados como bolsistas em
qualquer função e sob qualquer pretexto, sob pena de suspensão dos pagamentos de todos
os bolsistas cadastrados pelo EEx até que ocorra a devolução do total dos valores
recebidos indevidamente.
§ 2º Para que o FNDE proceda ao pagamento dos bolsistas é indispensável
que:
I - o voluntário:
a) esteja vinculado pelo EEx a turma(s) ativa(s), tendo seus dados pessoais
cadastrados no SBA de modo correto e completo;
b) venha desenvolvendo as ações relativas a suas atribuições no curso de
alfabetização, fatos devidamente comprovados pelo(a) gestor(a) local do Programa;
II - os pagamentos mensais tenham sido autorizados no SGB pelo gestor
local e solicitados à SECADI/MEC no lote relativo ao período, aberto de acordo com
cronograma previamente estabelecido;
III - a homologação dos pagamentos, devidamente atestada por certificação
digital, tenha sido feita pelo gestor nacional da SECADI/ MEC e enviada ao FNDE por meio
do SGB.
§ 3º O pagamento de bolsas aos voluntários que atuam junto aos
alfabetizandos está condicionado à estrita observância dos parâmetros relativos à
quantidade de alfabetizandos por turma (em áreas urbanas e rurais), ao atendimento a
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eventuais usuários de Libras, ao número de turmas sob coordenação de cada voluntário,
parâmetros esses estabelecidos no Manual de Gestão Operacional.
Art. 32. A título de bolsa, o FNDE pagará a voluntários cadastrados,
vinculados a turmas ativas no SBA e que desempenharem suas responsabilidades a
contento os seguintes valores mensais:
I - bolsa classe I: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais para alfabetizador
e para alfabetizador tradutor-intérprete de Libras que atue em apenas uma turma ativa;
II - bolsa classe II: R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para alfabetizador
que atue em apenas uma turma ativa formada por população carcerária ou por jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas;
III - bolsa classe III: R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para
alfabetizador e alfabetizador tradutor-intérprete de Libras que atue em duas turmas ativas
e com horários de aulas não coincidentes;
IV - bolsa classe IV: R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para
alfabetizador-coordenador que seja responsável por um número de cinco a nove turmas
ativas;
V - bolsa classe V: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais para o
alfabetizador que atue em duas turmas ativas formadas por população carcerária ou por
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e com horários de aulas não
coincidentes.
VI - bolsa classe VI: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais para o
alfabetizador-coordenador que atue coordenando de cinco a nove turmas ativas, sendo
pelo menos duas formadas por população carcerária ou por jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas.
§ 1º Os bolsistas farão jus ao recebimento da bolsa mensal durante o curso
de alfabetização, desde que cumpram suas atribuições, detalhadas no Manual de Gestão
Operacional e no Termo de Compromisso assinado por cada um deles, e as condições
estipuladas no § 2º do art. 31 tenham sido cumpridas.
§ 2º O pagamento da última parcela de bolsa do alfabetizador e
alfabetizador-coordenador só será autorizado pelo gestor local depois que a situação final
dos alfabetizandos de cada uma das turmas às quais esses voluntários estão vinculados for
devidamente registrada no SBA.
§ 3º Caso o alfabetizador-coordenador de turmas acompanhe menos de
cinco turmas ativas de alfabetização, mesmo que tenha havido cancelamento de turma(s)
durante o curso de alfabetização, o EEx deverá responsabilizar-se diretamente pelo
pagamento de sua bolsa com recursos financeiros próprios.
Art. 33. As bolsas serão pagas diretamente ao beneficiário, por meio de
cartão magnético emitido em favor do bolsista pelo Banco do Brasil S/A, por solicitação do
FNDE.
§ 1º O FNDE providenciará a emissão do cartão-benefício para o bolsista
quando seu primeiro pagamento for autorizado pelo gestor local e devidamente
homologado pelo gestor nacional do Programa na SECADI/MEC.
§ 2º O saque dos recursos creditados a título de bolsa deve ser efetuado
exclusivamente por meio do cartão-benefício emitido pelo Banco do Brasil.
§ 3º O cartão-benefício deve ser retirado pelo bolsista quando fizer o
primeiro saque do crédito relativo à bolsa na agência do Banco do Brasil indicada por ele
entre as disponíveis no SBA; para isso, deve apresentar os documentos exigidos pelo
banco (CPF, carteira de identidade ou habilitação) e cadastrar sua senha pessoal.
§ 4º O bolsista faz jus a um único cartão magnético para a realização de
saques correspondentes à(s) parcela(s) paga(s) e a consulta a saldos e extratos.
§ 5º A utilização do cartão-benefício é isenta de tarifas bancárias.
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§ 6º Os saques e a consulta a saldos e extratos devem ocorrer
exclusivamente nos terminais de auto-atendimento do Banco do Brasil S/A ou de seus
correspondentes bancários, mediante a utilização de senha pessoal e intransferível.
§ 7º Excepcionalmente, quando os múltiplos de valores estabelecidos para
saques nos terminais de autoatendimento forem incompatíveis com os valores dos saques
a serem efetuados pelos bolsistas, o banco acatará saques e consultas nos caixas
convencionais mantidos em suas agências bancárias.
§ 8º O bolsista que efetuar saques em desacordo com o estabelecido nesta
Resolução ou solicitar a emissão de segunda via do cartão magnético ficará sujeito ao
pagamento das correspondentes tarifas bancárias.
§ 9º Os créditos não sacados pelo bolsista no prazo de dois anos da data do
respectivo depósito serão revertidos pelo Banco em favor do FNDE, que não se obrigará a
novo pagamento sem que haja solicitação formal do beneficiário, acompanhada da
competente justificativa e da devida autorização do gestor local e do gestor nacional do
Programa.
Art. 34. Ao FNDE é facultado bloquear valores creditados em favor do
bolsista, mediante solicitação direta ao Banco do Brasil, ou proceder ao desconto em
pagamentos futuros, nas seguintes condições:
I - no caso de pagamento indevido;
II - por determinação judicial;
III - por requisição do Ministério Público;
IV - diante de constatação de irregularidades na comprovação da
frequência do bolsista; e
V - a partir de verificação de incorreções em suas informações cadastrais.
Parágrafo único. Não havendo pagamento subsequente, o bolsista ficará
obrigado a restituir os recursos ao FNDE no prazo de quinze dias a contar da data do
recebimento da notificação, na forma prevista no artigo seguinte.
Art. 35. Qualquer pagamento de bolsa indevidamente recebido,
independentemente do motivo, deve ser devolvido em agência do Banco do Brasil S/A,
utilizando uma GRU - Guia de Recolhimento da União (disponível no portal eletrônico
www.fnde.gov.br).
Parágrafo único. Ao preencher a GRU, o bolsista deve indicar seu nome e
CPF e, no campo "Competência", o mês e o ano de referência da parcela devolvida, bem
como:
I - se a devolução for feita no mesmo ano em que a(s) bolsa(s) foi creditada
pelo FNDE e os recursos utilizados para o pagamento não tiverem sido decorrentes de
Restos a Pagar, o campo da GRU "Unidade Gestora" deve ser preenchido com o código
153173; o campo "Gestão", com o código 15253; o campo "Código de Recolhimento", com
66666-1 e o campo "Número de Referência" com o código 212198021;
II - se a devolução for decorrente valor creditado pelo FNDE ao bolsista em
ano anterior ou se os recursos utilizados no pagamento tiverem sido provenientes de
Restos a Pagar, o campo "Unidade Gestora" deve ser preenchido com o códigos 153173; o
campo "Gestão" com 15253; o campo "Código de Recolhimento" com 18888-3 e o campo
"Número de Referência" com o código 212198021.
Art. 36. O pagamento da bolsa será suspenso quando:
I - houver o cancelamento da participação do bolsista no Programa ou sua
substituição por outro voluntário;
II - forem verificadas irregularidades no exercício das atribuições do
bolsista;
III - forem constatadas incorreções nas informações cadastrais do bolsista;
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IV - for constatado o funcionamento de turma(s) em desacordo com o que
estabelecem os §§ 3º, 4º e 5º do art. 9º;
V - não for cumprido o § 2º do art. 32 desta Resolução, até que o
preenchimento da situação final dos alfabetizandos tenha sido regularizada.
Art. 37. Caso ocorra pagamento indevido a bolsista vinculado a uma turma
cancelada ou com número de alfabetizandos inferior ao previsto no Manual de Gestão
Operacional, é responsabilidade do EEx assegurar que o(a) bolsista faça, de acordo com o
art. 35, a devolução da(s) parcela(s) recebida(s) indevidamente, sob pena de seu
desligamento do Programa e impedimento de sua participação nos cinco próximos ciclos.
VII - DA FISCALIZAÇÃO E DO MONITORAMENTO DO PROGRAMA
Art. 38. O monitoramento e o acompanhamento da execução das metas
físicas referentes ao Programa são de responsabilidade da SECADI/MEC, mediante a
realização de visitas técnicas e de pesquisas por amostragem nas entidades e instituições
parceiras, bem como por meio do SBA.
Art. 39. A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros transferidos à
conta do PBA será realizada pelo FNDE, por órgão do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal e pelo TCU, observados os critérios específicos de atuação e o
cronograma de trabalho estabelecido pelo respectivo órgão fiscalizador.
Parágrafo único. Caberá ao FNDE, quando cientificado acerca de
irregularidade na aplicação dos recursos cuja ocorrência acarrete impacto direto sobre a
conformidade financeira da prestação de contas, realizar ações de controle, por
amostragem e observados os critérios específicos de definição das ações e o cronograma
de trabalho anual de sua unidade de Auditoria Interna, podendo, para tanto, requisitar o
encaminhamento de documentos e demais elementos que julgar necessários, bem como
realizar fiscalização direta, isoladamente ou com a participação da SECADI/MEC e da
unidade técnica do FNDE responsável pela execução das ações no âmbito da Autarquia.
Art. 40. O FNDE suspenderá o repasse de recursos financeiros ao EEx
quando:

I - houver solicitação expressa da SECADI/MEC, gestora do Programa,
sempre que ocorrerem situações que justifiquem a medida;
II - os recursos financeiros forem utilizados em desacordo com os critérios
estabelecidos para a execução do Programa, constatação feita por análise documental,
monitoramento, auditoria ou outros meios;
III - a prestação de contas não for apresentada na forma ou no prazo
estabelecido no art. 27 ou, ainda, as justificativas a que se refere o art. 30 não vierem a ser
apresentadas pelo EEx ou aceitas pelo FNDE;
IV - houver determinação judicial, com prévia apreciação da Procuradoria
Federal no FNDE.
Art. 41. O restabelecimento do repasse dos recursos financeiros do PBA ao
EEx ocorrerá quando:
I - a prestação de contas dos recursos recebidos for apresentada ao FNDE
na forma prevista no art. 27;
II - as justificativas de que trata o art. 30 forem aceitas, não sendo o atual
gestor faltoso;
III - as pendências em relação à apresentação da prestação de contas forem
resolvidas pelo EEx, respeitado o prazo determinado no art. 29;
IV - o recolhimento integral dos valores impugnados pelo FNDE for
verificado, conforme dispõem os §§ 1º a 4º do art. 22, e;
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V - houver determinação judicial, com prévia apreciação da Procuradoria
Federal no FNDE.
§ 1º Quando o restabelecimento do repasse a que se refere este artigo
ocorrer após o envio da Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas da União, o
FNDE providenciará o encaminhamento da documentação recebida ao TCU, acompanhada
de manifestação acerca da sua suficiência e pertinência para sanar a omissão ou a
irregularidade praticada e da informação de que foi efetuado o restabelecimento do
repasse ao EEx.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos repasses de recursos financeiros
do PBA efetuados em data anterior à publicação desta Resolução, ressalvados os atos
praticados com base em normativos vigentes à época.
VIII - DAS DENÚNCIAS
Art. 42. Qualquer pessoa física ou jurídica pode apresentar denúncia à
SECADI/MEC, ao FNDE, ao TCU, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal ou ao Ministério Público, irregularidades identificadas na aplicação dos recursos
financeiros do PBA, contendo necessariamente:
I - exposição sumária do ato ou fato censurável, que possibilite sua perfeita
determinação; e
II - identificação do órgão da Administração Pública e do responsável por
sua prática, bem como da data do ocorrido.
§ 1º Quando a denúncia for apresentada por pessoa física, devem ser
fornecidos o nome legível, o endereço e cópia autenticada de documento que ateste a sua
identificação.
§ 2º Quando o denunciante for pessoa jurídica (partido político, associação
civil, entidade e sindical etc.), deve encaminhar cópia de documento que ateste sua
constituição jurídica e fornecer, além dos elementos referidos no § 1º deste artigo, o
endereço da sede da representante.
Art. 43. As denúncias encaminhadas ao FNDE devem ser dirigidas ao setor
de Ouvidoria, no seguinte endereço:
I - se por via postal, Setor Bancário Sul - Quadra 2 - Bloco F - Edifício FNDE Brasília, DF - CEP: 70.070-929;
II - se por via eletrônica, ouvidoria@fnde.gov.br.
Art. 44. As denúncias encaminhadas à SECADI/MEC devem ser enviadas
por meio do "Fale Conosco", disponível no portal do MEC, no endereço eletrônico
www.mec.gov.br/SECADI.
IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 45. As despesas com a execução das ações previstas nesta Resolução
correm por conta de dotações orçamentárias consignadas anualmente ao FNDE,
observando os valores autorizados nas ações específicas, limites de movimentação,
empenho e pagamento da programação orçamentária e financeira anual do governo
federal.
Art. 46. A assistência financeira de que trata esta Resolução fica limitada ao
montante dos recursos financeiros consignado na Lei Orçamentária Anual para esse fim,
acrescida das suplementações, quando autorizadas, e submetida aos dispositivos do Plano
Plurianual do Governo Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes na data da
transferência.
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Art. 47. Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas junto ao MEC, pelo
telefone 0800 616161 ou por meio de mensagem enviada ao "Fale Conosco", disponível no
portal do MEC, no endereço eletrônico www.mec.gov.br/SECADI.
Art. 48. Fica aprovado o Anexo I - Manual de Gestão Operacional do
Programa Brasil Alfabetizado (que fornece orientações pedagógicas e de gestão para o
desenvolvimento das ações ao longo dos ciclos, estabelece critérios para a seleção dos
voluntários que atuarão na alfabetização, detalha os passos para a operação dos sistemas
informatizados) bem como os Anexos II (modelos de termos de adesão ao Programa), III
(termos de compromisso dos voluntários para que se tornem bolsistas) e IV (ações
intersetoriais) como parte integrante desta Resolução, disponíveis no endereço eletrônico
www.mec.gov.br/SECADI.
Art. 49. Revoga-se a Resolução CD/FNDE nº 3, de 30 de março de 2015.
Art. 50. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RENATO JANINE RIBEIRO

______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 10.741/03 à pág. 44 do vol. 30;
Lei nº 10.880/04 à pág. 56 do vol. 31;
Lei nº 12.319/10 à pág. 53 do vol. 37;
Lei nº 13.005/14 à pág. 40 do vol. 41;
Decreto nº 6.093/07 à pág. 62 do vol. 34;
Decreto nº 7.352/10 à pág. 89 do vol. 37;
Decreto nº 7.507/11 à pág. 54 do vol. 38;
Resolução CD/FNDE nº 2/12 à pág. 511 do vol. 39;
Resolução CD/FNDE nº21/14 à pág. 310 do vol. 41.

________________________
RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015
Revoga as resoluções que dispõem sobre o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa a
participantes dos programas de formação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e
do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor)
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 14, do Anexo I, do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012,
publicado no DOU de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alínea "c"; 5º, caput; e
6º, inciso VI, do Anexo da Resolução CD/FNDE nº 31, de 30 de setembro de 2003, e
CONSIDERANDO a transferência à Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) da responsabilidade pelo pagamento de bolsas de
estudo e pesquisa no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e do Plano
Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor), resolve:
Art. 1º Revogar as Resoluções nº 26, de 5 de junho de 2009, e nº 8, de 30 de
abril de 2010, que dispõem sobre o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa a
participantes dos programas de formação no âmbito do Sistema UAB.
Art. 2º Revogar a Resolução nº 13, de 20 de maio de 2010, que orienta o
pagamento de bolsas de estudo e pesquisa a participantes do Parfor.
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Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE nº 13/10 à pág. 494 do vol. 37.

________________________
RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 16, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2015
Dispõe sobre a transferência de recursos e a utilização de saldos nas contas bancárias para
fins de cálculo dos valores a serem transferidos às escolas beneficiárias do Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Constituição Federal de 1988.
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, do Conselho Deliberativo do FNDE.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelos arts. 4º, §
2º, e 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, publicado no D.O.U. de 6
de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas "a" e "b"; 5º, caput; e 6º, inciso VI, do
Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no D.O.U. de 2 de
outubro de 2003, neste ato representado conforme ratificado na Reunião Extraordinária
do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
realizada no dia 4 de dezembro de 2015, e,
CONSIDERANDO o propósito de promover racionalidade ao processo de
liberação dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar a liberação dos recursos do
Programa Dinheiro Direto na Escola ao fluxo da disponibilidade financeira; e
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer os procedimentos sobre a
utilização de saldos no cálculo do valor a ser transferido em cada exercício às escolas
beneficiárias do PDDE, resolve "ad referendum":
Art. 1º Dispor sobre a transferência de recursos e a utilização de saldos nas
contas bancárias para fins de cálculo dos valores a serem transferidos às escolas
beneficiárias do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
Parágrafo único O disposto nesta resolução aplica-se aos recursos
depositados e rendimentos auferidos em aplicações na conta bancária especifica, aberta
pelo FNDE, sob a denominação de PDDE Básico.
Art. 2º O montante de recursos a ser transferido anualmente às escolas,
calculado na forma estabelecida no art. 11 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de
2013, será repassado em duas parcelas, sendo uma em cada semestre observando
intervalo mínimo de quatro meses entre elas.
Art. 3º Os saldos de recursos financeiros, existentes em 31 de dezembro de
cada exercício, na conta específica denominada PDDE Básico, poderão ser reprogramados
pela EEx, UEx e EM, obedecendo às classificações de custeio e capital nas quais foram
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repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita observância de seu emprego
nos objetivos do PDDE.
§ 1º O saldo existente no último dia do mês anterior ao dos repasses será
deduzido do montante a ser transferido.
§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se saldo
existente o valor total de recursos financeiros apurado na conta bancaria incluindo todas
as modalidades de aplicações vinculadas e seus respectivos rendimentos.
Art. 4º A dedução de que trata o § 1º do artigo anterior passa a vigorar a
partir do repasse referente à 2a. parcela do exercício de 2016.
Art. 5º Ficam revogados os §§ 2º e 3º do art. 17 da Resolução CD/FNDE nº
10, de 18 de abril de 2013.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
Lei nº 11.947/09 à pág. 36 do vol. 36;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE nº 10/13 à pág. 174 do vol. 40.

_________________________________
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP
PORTARIA INEP Nº 144, DE 24 DE MAIO DE 2012
Dispõe sobre certificação de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência
com base no Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM
O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), no uso de suas atribuições constantes dos incisos I, II e VI, do art.
16, do Anexo I, do Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, e tendo em vista o
disposto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.448, de 14 de março de 1997, no artigo 38,
parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e nos termos do artigo
2º da Portaria Normativa MEC nº 10, de 23 de maio de 2012, resolve:
Art. 1º A certificação de conclusão do ensino médio e a declaração parcial
de proficiência com base no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) destinam-se aos
maiores de 18 (dezoito) anos que não concluíram o ensino médio em idade apropriada,
inclusive às pessoas privadas de liberdade.
Art. 2º O participante do ENEM interessado em obter certificação de
conclusão do ensino médio deverá possuir 18 (dezoito) anos completos até a data de
realização da primeira prova do ENEM e atender aos seguintes requisitos:
I - atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma
das áreas de conhecimento do exame;
II - atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação.
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Art. 3º O interessado em obter declaração parcial de proficiência deverá
possuir 18 (dezoito) anos completos, até a data de realização da primeira prova do ENEM
e atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos na área de conhecimento.
Parágrafo único. Para declaração parcial de proficiência na área de
linguagens, códigos e suas tecnologias, o interessado deverá atingir o mínimo de 450
(quatrocentos e cinquenta) pontos na prova objetiva e o mínimo de 500 (quinhentos)
pontos na prova de redação.
Art. 4º O INEP disponibilizará as notas e os dados cadastrais dos
participantes interessados, às Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e
aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia que aderirem ao processo de
certificação pelo ENEM.
Art. 5º Compete às Secretarias de Educação dos Estados e aos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia emitir os certificados de conclusão e/ou
declaração parcial de proficiência, quando solicitado pelo participante interessado,
conforme estabelecido no termo de adesão ao processo de certificação pelo ENEM.
Parágrafo único: As Secretarias de Educação dos Estados e os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia poderão definir os procedimentos
complementares para certificação de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de
proficiência com base nas notas do ENEM.
Art. 6º Fica aprovado, na forma dos Anexos I e II desta Portaria,
respectivamente, os modelos para certificação de conclusão do ensino médio e declaração
parcial de proficiência com base no ENEM.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLAUDIO COSTA
ANEXO I
[ÓRGÃO ESTADUAL/INSTITUTO FEDERAL]
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
O __________[órgão estadual/Instituto Federal]______, nos termos do disposto nos
artigos 36 e 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Portaria Normativa MEC nº
10, de 23 de maio de 2012, na Portaria INEP nº 144, de 24 de maio de 2012 e considerando os
resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio, bem como o cumprimento dos demais
requisitos legais, CERTIFICA que ___________[nome]______________, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº ____________________, concluiu o ensino médio e
está habilitado para o prosseguimento de seus estudos.
__________________, ____ de __________ de ____.
____________________________
[Autoridade certificadora]
ANEXO II
[ÓRGÃO ESTADUAL/INSTITUTO FEDERAL]
DECLARAÇÃO PARCIAL DE PROFICIÊNCIA
O __________[órgão estadual/Instituto Federal]______, tendo em vista o disposto nos
artigos 36 e 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Portaria Normativa MEC nº
10, de 23 de maio de 2012, na Portaria INEP nº 144, de 24 de maio de 2012 e considerando os
resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio, bem como o cumprimento dos demais
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requisitos legais, DECLARA para os devidos fins que _________ [nome do candidato]____________,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº ___________,
realizou as provas do Exame Nacional do Ensino Médio e obteve os seguintes resultados:
Áreas de Conhecimento
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
(componentes
curriculares/disciplinas: Língua Portuguesa,
Língua Estrangeira Moderna, Artes,
Educação Física e Redação).
Matemática e suas Tecnologias
Ciências Humanas e suas Tecnologias
(componentes
curricula
res/disciplinas: História, Geografia,
Filosofia, Sociologia)
Ciências Humanas e suas Tecnologias
(componentes
curricula
res/disciplinas: História, Geografia,
Filosofia, Sociologia)

Resultado
[Aprovado (a)/ Reprovado(a)]

[Aprovado (a)/ Reprovado(a)]
[Aprovado (a)/ Reprovado(a)]

[Aprovado (a)/ Reprovado

__________________, ____ de __________ de ____.
____________________________
[Autoridade certificadora]
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 9.448/97 à pág. 25 do vol. 24;
Portaria INEP nº 144/12 à pág. 612 do vol. 39.

________________________

PORTARIA INEP Nº 174, DE 13 DE MAIO DE 2015
Dispõe sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, no exercício de suas atribuições, conforme
estabelece o inciso II do art. 16 do Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, e tendo
em vista o disposto na Portaria nº 482, de 7 de junho de 2013, que dispõe sobre o Sistema
de Avaliação da Educação Básica - SAEB, ambas editadas pelo Ministro de Estado da
Educação, resolve:
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I - Da introdução
Art. 1º Fica estabelecida, na forma desta Portaria, a sistemática para a
realização das avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB: Avaliação
Nacional do Rendimento Escolar - ANRESC (Prova Brasil) e Avaliação Nacional da
Educação Básica - ANEB, no ano de 2015.
Parágrafo único: O Inep realizará o SAEB (ANRESC e ANEB) em regime de
parceria com o Distrito Federal, Estados e Municípios.
Seção II - Dos objetivos
Art. 2º Constituem objetivos do SAEB:
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I. Oferecer subsídios à formulação, reformulação e monitoramento de
políticas públicas e programas de intervenção ajustados às necessidades diagnosticadas;
II. Identificar problemas e diferenças regionais na Educação Básica;
III. Produzir informações sobre os fatores do contexto socioeconômico,
cultural e escolar que influenciam o desempenho dos estudantes;
IV. Proporcionar aos agentes educacionais e à sociedade visão dos
resultados dos processos de ensino e aprendizagem e das condições em que são
desenvolvidos;
V. Desenvolver competência técnica e científica na área de avaliação
educacional, ativando o intercâmbio entre instituições educacionais de ensino e pesquisa;
VI. Aplicar os testes definidos nas Matrizes de Referência do Sistema de
Avaliação da Educação Básica - SAEB;
VII. Produzir informações sobre o desempenho dos estudantes, bem como
sobre as condições intra e extraescolares que incidem sobre o processo de ensino e
aprendizagem, no âmbito das redes de ensino e unidades escolares;
VIII. Fornecer dados para cálculo do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - IDEB;
IX. Avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência dos sistemas e redes de
ensino brasileiros; e
X. Manter a construção de séries históricas, permitindo comparabilidade
entre anos e entre séries escolares.
§ 1º Constituem objetivos específicos da ANRESC (Prova Brasil) 2015:
I. Aplicar instrumentos (provas de Leitura, de Matemática e questionários)
nas escolas da rede pública de ensino, das zonas urbanas e rurais, que possuam pelo
menos 20 estudantes matriculados nos 5º e 9º anos do ensino fundamental regular, que
estejam organizadas no regime de 9 anos, assim como nas 4ª e 8ª séries do ensino
fundamental regular de 8 anos; e
II. Fornecer informações sobre as unidades escolares que sejam úteis aos
gestores da rede a qual pertençam às escolas avaliadas; e
§ 2º Constitui objetivo específico da ANEB 2015:
I. Aplicar instrumentos (provas de Leitura, Matemática e questionários) a
uma amostra representativa de estudantes de 5º e 9º anos (4ª e 8ª séries) do ensino
fundamental regular e de 3ª série e/ou 4ª série do ensino médio regular, das escolas das
redes pública e privada, localizadas nas zonas urbanas e rurais, distribuídas nas 27
unidades da Federação.
Seção III - Da participação
Art. 3º Participarão da ANRESC 2015 todas as escolas com pelo menos 20
estudantes matriculados nos 5º e 9º anos (4ª e 8ª séries) do ensino fundamental regular,
matriculados em escolas públicas, localizadas nas zonas urbanas e rurais.
Art. 4º Para a realização da ANEB 2015 será sorteada uma amostra
complementar à ANRESC cujos estratos serão constituídos por:
I. Escolas que tenham entre 10 e 19 estudantes matriculados no 5º ou no 9º
ano (na 4ª ou na 8ª série) do ensino fundamental regular e 3ª série e/ou 4ª série do ensino
médio regular, em escolas públicas, localizadas nas zonas urbanas e rurais; e
II. Escolas que tenham 10 ou mais estudantes matriculados no 5º ou no 9º
ano (na 4ª ou na 8ª série) do ensino fundamental regular e 3ª série e/ou 4ª série do ensino
médio regular, em escolas privadas, localizadas nas zonas urbana e rural.
§ 1º O público-alvo que participará das avaliações do SAEB 2015 será
considerado com base nos dados preliminares do Censo Escolar, informados até o dia 31
de julho de 2015, em acordo com as definições da Portaria Inep nº 99, de 1º de abril de
2015.
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§ 2º Não serão avaliadas as turmas Multisseriadas, as turmas de Correção
de Fluxo e as turmas de Ensino Médio Integrado declaradas no Censo Escolar.
Seção IV - Da realização
Art. 5º O SAEB 2015 (ANRESC e ANEB) será realizado no período de 03 a
13 de novembro de 2015 em todos os estados e no Distrito Federal.
Art. 6º Caberá às secretarias estaduais ou municipais de educação informar
ao Inep, por meio de formulário próprio (Anexo I), até o dia 17 de julho de 2015, os nomes
e os códigos das escolas indígenas que não participarão da ANRESC, devido a
particularidades de seus projetos políticos pedagógicos, bem como as demais informações
solicitadas nesse documento.
CAPÍTULO II - DOS RESULTADOS
Seção I - Dos Resultados
Art. 7º Os resultados de desempenho da ANRESC (Prova Brasil) 2015 se
referirão às médias de desempenho e distribuição dos estudantes das unidades escolares,
dos municípios e das unidades da federação, por nível de proficiência, além de englobar
indicadores sobre o contexto escolar, tais como formação docente, nível socioeconômico e
outros apresentados pelo Inep.
Art. 8º Os resultados de desempenho da ANEB 2015 se referirão às médias
de desempenho e distribuição dos estudantes por nível de proficiência por estratos da
amostra.
Art. 9º As informações produzidas pela ANRESC (Prova Brasil) e ANEB
2015 serão utilizadas para calcular o IDEB de cada unidade escolar pública, município,
unidade da Federação e do País, além de subsidiar a formulação e monitoramento de
políticas educacionais, com vistas à melhoria da qualidade da educação.
Parágrafo único. Para a divulgação dos resultados de desempenho na
ANRESC (Prova Brasil) de cada unidade escolar pública e de cada município será
estabelecido critério de participação mínima de 80% de participantes nas provas de
Leitura e Matemática, em relação ao número de matrículas declaradas ao Censo Escolar de
2015.
Seção II - Dos recursos sobre os resultados
Art. 10 Os resultados preliminares ANRESC (Prova Brasil) 2015 poderão
ser acessados pelos diretores escolares em maio de 2016, por meio login e senha, em
sistema específico.
Art. 11 Os diretores de escola terão 15 (quinze) dias consecutivos, a partir
da divulgação on-line dos resultados preliminares na ANRESC (Prova Brasil) 2015, para a
interposição de recursos ao Inep, em sistema específico, com as justificativas que
fundamentam a solicitação.
Art. 12 Somente serão aceitos recursos encaminhados no prazo e na forma
estabelecida por esta Portaria.
Art. 13 O Inep analisará e emitirá respostas aos recursos no prazo de até 30
dias após o final da interposição de recursos.
Art. 14 Os resultados finais do SAEB 2015 (ANRESC e ANEB) serão
divulgados até agosto de 2016.
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CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 15 O prazo final para celebração dos contratos de suporte à aplicação
do SAEB 2015 é 30 de junho de 2015.
Art. 16 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ FRANCISCO SOARES
ANEXO I
Indicação de nomes das escolas indígenas que não participarão da ANRESC (Prova
Brasil)

Qualificação do Requerente
Nome do município/UF
Nome completo do Secretário de Educação
CPF
Endereço completo
Telefone
O Secretário acima qualificado vem requerer ao INEP a não participação das
escolas indígenas abaixo indicadas, devido à característica de seus projetos político-pedagógicos:
Nome da escola Código da Escola
(Educacenso)
Endereço Telefone da escola
Total de alunos matriculados
no ano/série
(Poderá ser apresentada listagem em documento complementar, caso necessário.)
Justificativa para o requerimento:
(Poderá ser apresentado documento complementar, caso necessário.)
__________________________________
Assinatura do Secretário de Educação
Este formulário deverá ser preenchido e enviado até o dia 17/07/2015, para o email provabrasil.
resultados@ inep. gov. br.
_____
NOTA:
A Portaria MEC nº 482/13 encontra-se à pág. 84 do vol. 40.

________________________
PORTARIA INEP Nº 387, DE 1º DE SETEMBRO DE 2015
Dispõe sobre a forma e o prazo para receber o conjunto de materiais impressos das duas
edições anuais da Provinha Brasil
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, no exercício de suas atribuições, conforme
estabelece o inciso III do art. do art. 1 do Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, e
tendo em vista o disposto na LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014, que aprova o plano
nacional de educação - PNE, resolve:
Capítulo I - Das disposições gerais
Art. 1º - A partir de 2016, todas as redes públicas de educação que se
cadastrarem junto ao Inep no prazo e na forma estabelecidos pela presente Portaria
receberão o conjunto de materiais impressos das duas edições anuais da Provinha Brasil.
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Art. 2º - Para provisionar a quantidade de material para escolas, turmas
estudantes, o Inep tomará como referência o Censo Escolar da Educação Básica do ano
imediatamente anterior às duas edições anuais da Provinha Brasil em questão.
Parágrafo único - Serão consideradas as escolas que ofereçam 2º ano do
Ensino Fundamental em turmas regulares.

Ensino.

Capítulo II - Da adesão
Art. 3º - O cadastro ficará vinculado ao dirigente máximo de cada Rede de

I - Para as redes municipais de educação, consideram-se dirigentes
máximos o Secretário Municipal de Educação, o Prefeito ou o responsável legal pela pasta
de Educação municipal.
II - Para as redes estaduais de educação, considera-se dirigente máximo o
Secretário Estadual de Educação.
III – Para a rede federal de educação, consideram-se dirigentes máximos o
Diretor de Unidade ou o responsável legal pela instituição de ensino.
Art. 4º - Para iniciar o cadastramento, o dirigente máximo deverá assinar o
Termo de Adesão (Anexo II), que terá validade de um ano, renovável por até quatro anos.
Art. 5º - O Termo de Adesão deverá ser assinado pelo respectivo
responsável legal e encaminhado em formato digitalizado ao Inep para o endereço
provinha.brasil@inep.gov.br até 15 de novembro de 2015.
I - para receber o arquivo do Termo de Adesão a ser preenchido, as redes
de educação deverão enviar mensagem para o e-mail provinha.brasil@inep.gov.br.
II - Não serão aceitos Termos de Adesão recebidos via Correios.
Capítulo III - Do cadastramento
Art. 6º - Após o envio do Termo de Adesão, a rede de educação será
contatada por e-mail pelo Inep para preencher até 30 de novembro de 2015 o formulário
eletrônico com as informações necessárias sobre o responsável pelo recebimento, bem
como o endereço para entrega do material impresso.
Art. 7º - As redes estaduais de educação poderão indicar tantos endereços
de entrega quantos forem os órgãos regionais de ensino registrados no Censo Escolar da
Educação Básica do ano imediatamente anterior às duas edições anuais da Provinha Brasil
em questão.
Parágrafo único: Aquelas redes estaduais que não se organizam em órgãos
regionais poderão informar apenas um endereço para entrega e recebimento do material.
Art. 8º - As redes municipais de ensino poderão indicar apenas um
endereço para entrega e recebimento do material.
Art. 9º - As escolas federais poderão indicar somente um endereço para
entrega e recebimento do material.
Capítulo IV - Da entrega e do recebimento do material impresso
Art. 10 - As redes de educação que realizarem devidamente os
procedimentos de cadastro receberão o material da Provinha Brasil.
I - O conjunto de materiais da edição do primeiro semestre do ano será
recebido entre os meses de março, abril e maio.
II - O conjunto de materiais da edição do segundo semestre do ano será
recebido entre os meses de outubro e novembro.
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Art. 11 - Além da quantidade de cadernos correspondente ao número de
estudantes declarados no Censo Escolar da Educação Básica, cada pacote de turma conterá
dois cadernos extras por disciplina.
Capítulo V - Da atualização das informações prestadas
Art. 12 - As redes de educação poderão atualizar seus dados sempre nos
meses de outubro e novembro, para recebimento dos materiais das duas edições do ano
imediatamente subsequente.
Parágrafo único: O Inep tomará por referência para distribuição os dados
informados até final do mês de novembro.
Capítulo VI - Das disposições finais
Art. 13 - Até 30 de janeiro de 2016, o Inep tornará pública a lista de redes
de educação e escolas federais que aderiram ao recebimento do material impresso da
Provinha Brasil nos termos desta Portaria.
Art. 14 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Inep.
Art. 15 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
JOSÉ FRANCISCO SOARES
_____
NOTA:
A Lei nº 13.005/14 encontra-se à pág. 40 do vol. 41.

________________________
MINISTÉRIO DAS MULHERES, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS HUMANOS CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS
DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS - CNCD/LGBT
RESOLUÇÃO CNCD/LGBT Nº 12, DE 16 DE JANEIRO DE 2015
Estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de pessoas
travestis e transexuais - e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não
reconhecida em diferentes espaços sociais - nos sistemas e instituições de ensino, formulando
orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua
operacionalização
A PRESIDENTA DO CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À
DISCRIMINAÇÃO E PROMOÇÕES DOS DIREITOS DE LÉSBICAS, GAYS, TRAVESTIS E
TRANSEXUAIS - CNCD/LGBT, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.388,
de 9 de dezembro de 2010, e com fundamento no Parecer CNCD/LGBT nº 01/2015;
considerando o art. 5º da Constituição Federal, que estabelece a igualdade
de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza - entendendo-se aqui inclusive
as diferenças quanto a sexo, orientação sexual e identidade de gênero;
considerando os princípios de direitos humanos consagrados em
documentos e tratados internacionais, em especial a Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948), o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966), o Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), o Protocolo de São
Salvador (1988), a Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação
Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001) e os Princípios de Yogyakarta
(Yogyakarta, 2006);
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considerando a Lei nº 9.394/1996, que define as diretrizes e bases da
educação nacional que, em seu art. 2º, estabelece a educação como dever da família e do
Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho, indicando, em seu art 3º, como princípios do
ensino, entre outros, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o
respeito à liberdade e o apreço à tolerância;
considerando os compromissos assumidos pelo Governo Federal no que
concerne à implementação do Programa "Brasil sem Homofobia - Programa de Combate à
Violência e à Discriminação contra GLBT e de Promoção da Cidadania Homossexual"
(2004), do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de LGBT
(2009), do Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH3(2009) e do Plano Nacional
de Políticas para as Mulheres (2012), resolve:
Art. 1º - Deve ser garantido pelas instituições e redes de ensino, em todos
os níveis e modalidades, o reconhecimento e adoção do nome social àqueles e àquelas cuja
identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, mediante
solicitação do próprio interessado.
Art. 2º - Deve ser garantido, àquelas e àqueles que o solicitarem, o direito
ao tratamento oral exclusivamente pelo nome social, em qualquer circunstância, não
cabendo qualquer tipo de objeção de consciência.
Art. 3º - O campo "nome social" deve ser inserido nos formulários e
sistemas de informação utilizados nos procedimentos de seleção, inscrição, matrícula,
registro de frequência, avaliação e similares.
Art. 4º - Deve ser garantido, em instrumentos internos de identificação, uso
exclusivo do nome social, mantendo registro administrativo que faça a vinculação entre o
nome social e a identificação civil.
Art. 5º - Recomenda-se a utilização do nome civil para a emissão de
documentos oficiais, garantindo concomitantemente, com igual ou maior destaque, a
referência ao nome social.
Art. 6º - Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços
segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada
sujeito.
Art. 7º - Caso haja distinções quanto ao uso de uniformes e demais
elementos de indumentária, deve ser facultado o uso de vestimentas conforme a
identidade de gênero de cada sujeito;
Art. 8º - A garantia do reconhecimento da identidade de gênero deve ser
estendida também a estudantes adolescentes, sem que seja obrigatória autorização do
responsável.
Art. 9º - Estas orientações se aplicam, também, aos processos de acesso às
instituições e sistemas de ensino, tais como concursos, inscrições, entre outros, tanto para
as atividades de ensino regular ofertadas continuamente quanto para atividades
eventuais.
Art. 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23.

________________________
TEXTOS NORMATIVOS NÃO INCLUÍDOS NO VOLUME 37 DA COLETÂNEA DE
LEGISLAÇÃO FEDERAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
() PARECER CNE/CEB Nº 32/2000 – APROVADO EM 06.11.2000
ASSUNTO: Consulta sobre terceirização de atividades escolares
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul UF: RS
RELATOR(A): Sylvia Figueiredo Gouvêa
PROCESSO(S) Nº(S): 23001.000258/2000-18
I – RELATÓRIO:
O Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul encaminhou ao
Conselho Nacional de Educação consulta sobre terceirização de atividades escolares,
objeto do Parecer CEE/RS 561/2000.
O referido Parecer responde a duas consultas:
— uma da Secretaria de Educação daquele Estado, que pediu
pronunciamento referente à “parceria” entre as escolas da rede privada e outras empresas
(CCAA) para o oferecimento de componente curricular – Língua Estrangeira Moderna,
considerando a possibilidade de atendimento nas seguintes formas: atendimento
diferenciado entre alunos que aderem à proposta e os demais e/ou atendimento a todos os
alunos fora da Sede da Escola;
— outra do Centro de Cultura Americana de Porto Alegre (CCAA) que
formulou as seguintes questões: 1) o idioma de uma Escola ou Colégio Particular pode ser
terceirizado, ou seja os professores serem apenas vinculados à Escola de Línguas, sendo as
aulas ministradas com o método desenvolvido por ela e os recursos por ela
disponibilizados (computadores, televisores e outros materiais para aplicação de sua
metodologia de ensino)? 2) O idioma de uma Escola ou Colégio Particular pode receber
assessoria pedagógica, isto é utilizar o método de uma escola especializada em ensino de
línguas ?
A respeito da matéria, concluiu o Parecer acima citado (que foi aprovado
por maioria pelo Plenário, em sessão de 28 de junho de 2000):
“ A Comissão de Legislação e Normas conclui que se responda às consultas
formuladas nos seguintes termos:
a) é vedada a terceirização, conforme definida no item 4 deste Parecer, da
atividade de ensino em escolas do Sistema Estadual de Ensino;
b) a assessoria ou consultoria pedagógica, enquanto atividade-meio, pode
ser objeto de terceirização.”
II - VOTO DA RELATORA:
A análise de questões, como as colocadas acima, merece reflexão cuidadosa.
As profundas transformações pelas quais passa a sociedade atual, acarretando mudanças
no mundo onde vivem e irão viver os alunos que freqüentam hoje nossas escolas, impõem
() Homologado em 21.12.2000. D.O.U de 26.12.2000.
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a necessidade de estarmos constantemente revendo nossas práticas e procurando adequálas para melhor atender aos interesses e necessidades dos educandos. A Lei 9394/96
(LDBEN) caminha nesse sentido de flexibilização, ao mesmo tempo em que coloca a
necessidade de uma avaliação permanente de resultados e dos meios para atingi-los,
sempre buscando maior qualidade.
Cabe a este Conselho, baseando-se nas diretrizes traçadas pela lei maior,
indicadoras das bases e fundamentos da educação nacional, interagir com os sistemas de
ensino na busca dos melhores caminhos para atingir os objetivos educacionais, assim
como desempenhar o seu papel de buscar uma sintonia entre as diferentes instâncias.
Partindo da análise da LDBEN de 1996, vemos que seus dois primeiros
artigos apontam para a compreensão de que nela está disciplinada “a educação escolar,
que se desenvolve predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias” e
que “tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho”.
O Parecer CEB 15/98, ao tratar da Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio, levantou lúcidas considerações a respeito das condições contemporâneas
de produção de bens e serviços onde a “preparação de recursos humanos para um
desenvolvimento sustentável supõe desenvolver a capacidade de assimilar mudanças
tecnológicas e adaptar-se a novas formas de organização do trabalho”. O referido Parecer
destacou ainda a importância que o artigo 36 da Lei 9394/96 atribui às linguagens,
incluindo-se ai as “linguagens estrangeiras contemporâneas, entre as quais é possível
identificar suportes decisivos para os conhecimentos tecnológicos a serem dominados”.
O artigo 12 da Lei 9394/96 encarrega os estabelecimentos de ensino de
elaborar e executar sua proposta pedagógica. Inúmeros Pareceres baseados nesse artigo já
foram exarados, desde então, por este Conselho e pelos Conselhos Estaduais e Municipais,
tornando-se indiscutível a importância e os benefícios desse preceito legal para a
construção das identidades escolares. A instituição deve ter uma proposta consistente, na
qual fique clara a sua coerência e evidente o seu controle sobre a execução da referida
proposta; deve conter mecanismos de avaliação dos resultados alcançados pelos alunos e
da qualidade e justiça dos mecanismos para atingi-los; deve ser elaborada com a
participação dos docentes, os quais precisam ter a formação exigida pelo art. 62 da mesma
Lei.
Ora, nenhuma dessas exigências deixará de ser cumprida se a escola, ao
elaborar sua proposta pedagógica, decidir que Língua Estrangeira ou algum outro
componente curricular seja ministrado por docentes formados dentro dos mínimos
estabelecidos pelo artigo 62 acima citado e que pertençam a uma outra instituição. Não é a
relação trabalhista que determina a coerência de objetivos e de práticas educacionais e
sim a elaboração de uma proposta pedagógica que os garantam.
O controle da qualidade dos planejamentos e das aulas que serão dadas aos
alunos deve ser feito sempre. Impõe-se em relação aos professores pertencentes ao
quadro de funcionários da instituição, que não devem, só por esse motivo, ficar confinados
na sua sala de aula, sem relacionar-se com a proposta da escola ou sem serem
supervisionados por ela.
Do mesmo modo deverá ser feito caso se trate de professores ou
funcionários de outra instituição com a qual a escola mantém parceria, convênio ou
mesmo uma relação definida em contrato. Nesse último caso é exigência básica que esses
professores “de fora” tenham a formação exigida pelo artigo 62 da Lei 9394/96 , que
participem da elaboração da proposta pedagógica juntamente com os demais, ligados
diretamente à instituição, e que seus planos de trabalho sejam coerentes com os princípios
e o projeto pedagógico da escola.
Cabe aqui uma reflexão especial sobre os casos de “franquias” de
planejamentos, materiais pedagógicos, orientações metodológicas e/ou de professores. É
absolutamente indispensável, sob pena de desrespeito grave aos artigos 12 e 13 da Lei
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9394/96, que essa assistência externa seja feita dentro da proposta pedagógica da escola,
com efetiva participação das equipes “de fora” na elaboração da mesma.
A opção por ter uma assistência externa ou a contratação de uma entidade
prestadora de serviços educacionais deve ser claramente divulgada para toda a
comunidade escolar, a qual deve ser não somente informada, mas também ter acesso aos
itens do combinado, como de resto, a toda a proposta pedagógica da escola.
Os princípios do ensino nacional, explicitados no art. 3º da LDBEN,
principalmente os indicados no inciso III – pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas - e No IX – garantia de padrão de qualidade - estão a indicar a necessidade das
escolas buscarem soluções inteligentes, modernas, simples e de bom senso para atingir o
padrão desejado para todos os cidadãos brasileiros.
No caso de Língua Estrangeira Moderna, não parece sensato refletir se
entidades especializadas no seu ensino, utilizando práticas as mais avançadas, não
estariam mais aptas a ensinar? E, em nome de que princípios excluiríamos essa
possibilidade?
Na consulta formulada no início deste Parecer, apenas um item merece ser
questionado: “atendimento diferenciado entre alunos que aderem à proposta e os demais”
O artigo 26 da LDBEN é bastante claro no seu parágrafo 5º: “na parte
diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da 5ª série, o ensino de
pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade
escolar, dentro das possibilidades da instituição”. Desse modo, se a escola optar por
ministrar o ensino desse componente em parceria com outra instituição, o programa, nos
seus mínimos exigidos, deverá estar disponível para todos os seus alunos.
Responda-se, nos termos deste Parecer, ao Conselho Estadual de Educação
do Rio Grande do Sul.
Brasília(DF), 06 de novembro de 2000.
Conselheira Sylvia Figueiredo Gouvêa Conselheiro(a) – Relator(a)
PARECER CNE/CEB 32/2000 - HOMOLOGADO
III – DECISÃO DA CÂMARA
Relator(a).

A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do(a)
Sala das Sessões, em 06 de novembro de 2000
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Presidente
Conselheiro Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira – Vice-Presidente
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ensino Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Parecer CNE/CEB nº 15/98 à pág. 338 do vol. 25.

________________________
PARECER CNE/CEB Nº 3/2010 - Aprovado em 27.1.2010
ASSUNTO: Consulta sobre a aplicabilidade da Lei nº 11.738/2008, que trata do piso salarial
profissional nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica
INTERESSADO: Federação dos Sindicatos de Servidores Municipais do Estado do Rio
Grande do Sul (FESISMERS UF: RS
RELATORA: Maria Izabel Azevedo Noronha
PROCESSO Nº: 23001.000017/2010-32

347

I – RELATÓRIO
Consulta-nos a Federação dos Sindicatos de Servidores Municipais do
Estado do Rio Grande do Sul sobre a aplicação da Lei nº 11.738/2008, cujo foco se dá na
aplicação do valor do Piso Salarial Nacional do Magistério, em virtude da discussão que há
no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto.
A Lei nº 11.738/2008, como se sabe, regulamenta a alínea “e”, do inciso III
do artigo 60 do ADCT da Constituição Federal, instituíndo o Piso Salarial Nacional para os
Profissionais do Magistério da Educação Básica pública e fixando vencimento (ou
remuneração) mínimo a ser pago como contraprestação ao trabalho desses profissionais
em todo o país.
É de conhecimento público que a citada lei fixou esse vencimento (ou
remuneração) em R$ 950,00, a preços de 2008.
Pois bem, fixar remuneração significa dizer que por um determinado
trabalho será pago determinado valor.
Quando se fala em determinado trabalho, é evidente que se fala em duração
do trabalho, fazendo-se a correspondência entre a quantidade paga e a quantidade de
trabalho prestada, porque se assim não o fosse, é evidente que não haveria maneira de se
fixar o almejado piso nacional.
A lei, então, fez uma opção, porque determinou que a mínima quantia a ser
paga aos profissionais do magistério, em 2008, seria de R$ 950,00, por uma quantidade de
trabalho mensal em uma jornada de, no máximo, 40 horas semanais. A lei também dispôs
que “os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo,
proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo” (art. 2º, § 3).
Mais do que isso, a lei estabeleceu que a quantidade de trabalho a ser
prestada, à qual equivaleria um pagamento mensal, seria cumprida pelo profissional do
magistério através de jornada dividida em duas espécies de atividades distintas mas
complementares: uma parte destinada à cátedra propriamente dita - aquela parte onde o
profissional do magistério interage os educandos – e outra que ele deve utilizar para
outras atividades, afirmando lei que essas proporções seriam de 2/3 (dois terços) e 1/3
(um terço) respectivamente.
Não compete à subscritora e nem ao Conselho Nacional de Educação
afirmar que uma lei é ou não é constitucional, função essa reservada ao Poder Judiciário e,
no caso em tela, especificamente ao STF; mas confio que aquela Corte entenderá que,
quando a lei fixa um pagamento mínimo por uma determinada quantidade de trabalho,
afirmando que essa quantidade deverá ser dividida em duas partes absolutamente
necessárias e complementares entre si, ela, a lei, está fazendo justamente o que se espera
dela, porque, como já disse, o pagamento só pode ser entendido como tal se é definido em
consonância com o trabalho que dele se espera.
É de conhecimento público que a questão está submetida ao Supremo
Tribunal Federal, por conta de Ação Direta de Inconstitucionalidade aforada pelos
Governadores dos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Ceará.
A ação citada no parágrafo anterior questiona os dois aspectos da Lei nº
11.738/2008, quais sejam: tanto o valor do piso salarial nacional do magistério, na
condição de vencimento inicial das carreiras, como aquele que se refere à proporção da
jornada que se destina às atividades de interação com os educandos.
Houve deferimento de medida liminar, que foi grafada nos seguintes
termos:
O Tribunal deferiu parcialmente a cautelar para fixar interpretação
conforme ao artigo 2º, da Lei nº 11.738/2008, no sentido de que, até o julgamento final da
ação, a referência do piso salarial é a remuneração; deferiu a cautelar em relação ao § 4º
do artigo 2º; e deu interpretação conforme ao artigo 3º para estabelecer que o cálculo das
obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 01 de janeiro de 2009.
348

Primeiro, é bom que se diga que a Lei nº 11.738/2008 está em vigor,
porque sua aplicação não foi obstada pelo Supremo Tribunal Federal, que apenas
concedeu liminar para que, até que se julgue em definitivo a ADIN:
a) O ente federado estará cumprindo a lei quando o total da remuneração
do servidor (salário base, gratificações não pessoais e bonificações genéricas) for, no
mínimo, adequado ao valor estabelecido em lei, sendo respeitados os níveis e classes
definidos nos planos de carreira, a partir de 1º de janeiro de 2010.
b) O ente federado não está obrigado a aplicar a proporção de 2/3 (dois
terços) da jornada de trabalho com atividades de interação com os alunos e 1/3 com as
demais atividades, não obstante as Leis nº 9.394/96 e nº 10.172/2001 reforçarem a
recomendação de distinção da jornada.
c) O cálculo das obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 1º
de janeiro de 2009.
O Supremo Tribunal Federal não disse, em nenhum momento, que é
inconstitucional qualquer dispositivo da lei em questão. Até o momento, a Suprema Corte
apenas afirmou que, por enquanto, os entes federados não estão obrigados, com relação ao
pagamento da contraprestação do trabalho na forma de remuneração e à proporção de
composição da jornada, a fixá-los em conformidade com a proporção estabelecida na Lei
do Piso.
Não estar obrigados não quer dizer que estão proibidos. Essa constatação é
importantíssima, porque possibilita que os servidores e os entes federados consagrem
processos de negociação, para que os desejos da lei sejam aplicados.
Por isso, posiciono-me no sentido de que a Lei do Piso Salarial Nacional do
Magistério da Educação Básica é passível de aplicação plena, porque não está obstada essa
aplicação pelo STF, que apenas suspende a obrigação imposta aos entes federados de
segui-la em sua íntegra, mas não os impede, se for esse o seu desejo, de assim o fazer.
Com relação à questão exclusiva da aplicação da Lei do Piso Salarial, no que
concerne especificamente ao seu valor, qual seja, os R$ 950,00 ali fixados a preços de
2008, a lei é obrigatória aos entes federados, desde 1º de janeiro de 2009, nos moldes da
interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de o chefe do Poder
Executivo incorrer nas disposições da Lei nº 8.429/92 (Lei da improbidade
administrativa).
II – VOTO DA RELATORA
Responda-se à Federação dos Sindicatos de Servidores Municipais do
Estado do Rio Grande do Sul nos termos deste Parecer.
Brasília, (DF), 27 de janeiro de 2010.
Conselheira Maria Izabel Azevedo Noronha – Relatora
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 2010.
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheiro Mozart Neves Ramos – Vice-Presidente
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ensino Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 10.172/01 à pág. 43 do vol. 28.

___________________________________
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- 10 TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS
REVOGADOS E RESPECTIVOS
REVOGADORES
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TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS REVOGADOS E RESPECTIVOS REVOGADOS
DO VOLUME 42

REVOGADOS(AS)
ATO
Resolução CNE/CP
Resolução CNE/CP
Resolução CNE/CP
Resolução CNE/CP
Resolução CNE/CP
Resolução CNE/CP
Resolução CD/FNDE
Resolução CD/FNDE
Resolução CD/FNDE

Nº
2
1
1
2
1
3
13
12
3

REVOGADORES(AS)
DATA
26.06.97
30.09.99
18.02.02
19.02.02
11.02.09
07.12.12
20.05.10
17.03.11
30.03.15

ATO
Resolução CNE/CP
Resolução CNE/CP
Resolução CNE/CP
Resolução CNE/CP
Resolução CNE/CP
Resolução CNE/CP
Resolução CD/FNDE
Resolução CD/FNDE
Resolução CD/FNDE
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Nº
2
2
2
2
2
2
15
5
8

DATA
1º.07.15
1º.07.15
1º.07.15
1º.07.15
1º.07.15
1º.07.15
04.12.15
28.05.15
27.09.15
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- 12 TEXTOS LEGAIS NORMATIVOS
CITADOS NESTE VOLUME NÃO
CONSTANTES DAS COLETÂNEAS
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TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS CITADOS NESTE VOLUME 42, NÃO CONSTANTES
DAS COLETÂNEAS DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL DE ENSINO
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FUNDAMENTAL E MÉDIO – CG/SE
LEI COMPLEMENTARES
LEI COMPLEMENTAR 143, DE 17.7.2013
Altera a Lei Complementar no 62, de 28 de dezembro de 1989, a Lei no 5.172, de 25 d
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), para dispor sobre os critérios de rateio do
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); e revoga dispositivos da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 4.5.2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e
dá outras providências
LEIS
LEI Nº 2.848, DE 18.8.56
Concede isenção de direitos de importação e mais taxas aduaneiras para um aparelho de
Raios X e seus pertences, destinado ao Hospital São Marcos, com sede no Rio de Janeiro.
LEI Nº 8.078, DE 11.9.90
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências
LEI Nº 8.742, DE 7.12.93
Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências
LEI 9.503, DE 23.09.97
Institui o Código de Trânsito Brasileiro
LEI Nº 9.537, DE 11.12.97
Dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá
outras providências
LEI Nº 9.723, DE 30.11.98
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e do Ministério
Público da União, crédito suplementar no valor global de R$1.788.418.958,00, para os fins
que especifica
LEI Nº 10.233, DE 5.6.2001
Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho
Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes
Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras providências
LEI Nº 11.090, DE 7.1.2005
Dispõe sobre a criação do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento
Agrário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e a criação da
Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária – GDARA; altera as Leis nos
10.550, de 13 de novembro de 2002, e 10.484, de 3 de julho de 2002; reestrutura os cargos
efetivos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e de
Agente de Atividades Agropecuárias do Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura,
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Pecuária e Abastecimento e reajusta as parcelas remuneratórias que lhe são devidas;
institui a Gratificação Específica de Publicação e Divulgação da Imprensa Nacional –
GEPDIN; e dá outras providências
LEI Nº 11.091, DE 12.1.2005
Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da
Educação, e dá outras providências
LEI Nº 11.738, DE 16.7.2008
Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica
LEI Nº 12.380, DE 10.1.2011
Autoriza a União e as entidades da administração pública federal indireta a contratar,
reciprocamente ou com fundo privado do qual seja o Tesouro Nacional cotista único, a
aquisição, alienação, cessão e permuta de ações, a cessão de créditos decorrentes de
adiantamentos efetuados para futuro aumento de capital, a cessão de alocação prioritária
de ações em ofertas públicas ou a cessão do direito de preferência para a subscrição de
ações em aumentos de capital; autoriza a União a se abster de adquirir ações em aumentos
de capital de empresas em que possua participação acionária; altera a Lei no 11.775, de 17
de setembro de 2008; e dá outras providências
LEI Nº 12.433, DE 29.6.2011
Altera a Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para dispor sobre a
remição de parte do tempo de execução da pena por estudo ou por trabalho
LEI Nº 12.513, DE 26.10.2011
Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); altera as
Leis no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o
Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), no 8.212, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano de
Custeio, no 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior, e no 11.129, de 30 de junho de 2005, que institui o
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem); e dá outras providências
LEI Nº 12.677, DE 25.6.2012
Dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas no
âmbito do Ministério da Educação, destinados às instituições federais de ensino; altera as
Leis nos 8.168, de 16 de janeiro de 1991, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e 11.526, de
4 de outubro de 2007; revoga as Leis nos 5.490, de 3 de setembro de 1968, e 5.758, de 3 de
dezembro de 1971, e os Decretos-Leis nos 245, de 28 de fevereiro de 1967, 419, de 10 de
janeiro de 1969, e 530, de 15 de abril de 1969; e dá outras providências
LEI Nº 12.816, DE 5.6.2013
Altera as Leis nos 12.513, de 26 de outubro de 2011, para ampliar o rol de beneficiários e
ofertantes da Bolsa-Formação Estudante, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC; 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para
estabelecer que as bolsas recebidas pelos servidores das redes públicas de educação
profissional, científica e tecnológica, no âmbito do Pronatec, não caracterizam
contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeito do imposto sobre a
renda; 8.212, de 24 de julho de 1991, para alterar as condições de incidência da
contribuição previdenciária sobre planos educacionais e bolsas de estudo; e 6.687, de 17
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de setembro de 1979, para permitir que a Fundação Joaquim Nabuco ofereça bolsas de
estudo e pesquisa; dispõe sobre o apoio da União às redes públicas de educação básica na
aquisição de veículos para o transporte escolar; e permite que os entes federados usem o
registro de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em ações e projetos
educacionais
LEI Nº 13.155, DE 4.8.2015
Estabelece princípios e práticas de responsabilidade fiscal e financeira e de gestão
transparente e democrática para entidades desportivas profissionais de futebol; institui
parcelamentos especiais para recuperação de dívidas pela União, cria a Autoridade Pública
de Governança do Futebol - APFUT; dispõe sobre a gestão temerária no âmbito das
entidades desportivas profissionais; cria a Loteria Exclusiva - LOTEX; altera as Leis nos
9.615, de 24 de março de 1998, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.671, de 15 de maio de
2003, 10.891, de 9 de julho de 2004, 11.345, de 14 de setembro de 2006, e 11.438, de 29
de dezembro de 2006, e os Decretos-Leis nos 3.688, de 3 de outubro de 1941, e 204, de 27
de fevereiro de 1967; revoga a Medida Provisória no 669, de 26 de fevereiro de 2015; cria
programa de iniciação esportiva escolar; e dá outras providências
DECRETOS
DECRETO Nº 99.710, DE 21.11.90
Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança
DECRETO Nº 5.296, DE 2.12.2004
Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de
atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências
DECRETO Nº 6.317, DE 20.12.2007
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das
Funções Gratificadas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira - INEP, e dá outras providências
DECRETO Nº 6.949, DE 25.8.2009
Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.
DECRETO Nº 7.037 DE 21.12.2009
Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH e dá outras providências
DECRETO Nº 7.598, DE 7.11.2011
Delega ao Advogado-Geral da União competência para autorizar a contratação de
advogados e especialistas visando à defesa judicial e extrajudicial de interesse da União no
exterior, nos termos da Lei nº 8.897, de 27 de junho de 1994
DECRETO Nº 7.691, DE 2.3.2012
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão, das
Funções Gratificadas e das Funções Comissionadas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, e remaneja cargos em comissão

DECRETO Nº 7.721, DE 16.4.2012
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Dispõe sobre o condicionamento do recebimento da assistência financeira do Programa de
Seguro-Desemprego à comprovação de matrícula e frequência em curso de formação
inicial e continuada ou de qualificação profissional, com carga horária mínima de cento e
sessenta horas
DIVERSOS
PORTARIA MEC Nº 185, DE 12.03.2012
Fixa diretrizes para execução da Bolsa-Formação no âmbito do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, nos termos da Lei nº 12.513, de 26 de
outubro de 2011, e dá outras providências
PORTARIA MEC Nº 160, DE 05.04.2013
Dispõe sobre a habilitação das instituições privadas de ensino superior e de educação
profissional técnica de nível médio e sobre a adesão das respectivas mantenedoras ao
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, e dá outras
providências
PORTARIA MEC Nº 168, DE 07.04.2013
Dispõe sobre a oferta da Bolsa-Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, de que trata a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de
2011, e dá outras providências
PORTARIA MEC Nº 362, DE 26.04.2013
Dispõe sobre alteração no art. 74 da Portaria MEC nº 168, de 07 de março de 2013
PORTARIA MEC Nº 562, DE 25.06.2013
Dispõe sobre a oferta de cursos na modalidade a distância, por intermédio da BolsaFormação, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec, e dá outras providências
PORTARIA MEC Nº 671, DE 31.07.2013
Dispõe sobre o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica
(Sisutec), para acesso a vagas gratuitas em cursos técnicos na forma subsequente
PORTARIA Nº MEC Nº 1.007, DE 9.10.2013
Altera a Portaria MEC nº 168, de 07 de março de 2013, que dispõe sobre a oferta da BolsaFormação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec)
PORTARIA MEC Nº 114, DE 07.02.2014
Altera a Portaria MEC nº 168, de 7 de março de 2013, que dispõe sobre a oferta da BolsaFormação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego –
Pronatec
PARECER CNE/CP Nº 1/2004
Recurso contra a decisão do Parecer CNE/CES 325/2002, que trata da autorização para o
funcionamento do curso de Psicologia, licenciatura e Formação de Psicólogo, ministrado
pelas Faculdades Integradas Trajano Neto, com sede na cidade de Teresina, Estado do
Piauí

PARECER CNE/CEB Nº 32/2000
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Consulta sobre terceirização de atividades escolares
RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26, DE 05.06.2009
Estabelece orientações e diretrizes para o pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa a
participantes da preparação e execução dos cursos dos programas de formação superior,
inicial e continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), vinculado
à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a serem pagas
pelo FNDE a partir do exercício de 2009
RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 8, DE 30.04.2010
Altera os incisos I a V do art. 9º, o § 1º do art. 10 e o item 2.4 do Anexo I da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 5 de junho de 2009, que estabelece orientações e diretrizes
para o pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes da preparação e
execução dos cursos dos programas de formação superior, inicial e continuada no âmbito
do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)
RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 25, DE 04.07.2012
Altera a redação dos artigos 21 e 24 da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009,
no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
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