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- 1 - 
APRESENTAÇÃO

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 41 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 to-
dos, 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 Re-
cursos 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 infor-
madas 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 77, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014
Altera os incisos II, III e VIII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, para estender 
aos profissionais de saúde das Forças Armadas a possibilidade de cumulação de cargo 

a que se refere o art. 37, inciso XVI, alínea “c”

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:

Artigo único. Os incisos II, III e VIII do § 3º do art. 142 da Constituição 
Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 142. ....................................................................................................
  ...................................................................................................................
§ 3º.  ...........................................................................................................
 ...................................................................................................................
II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público 

civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea «c», será 
transferido para a reserva, nos termos da lei;

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, 
emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração 
indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea «c», ficará agrega-
do ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser 
promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela 
promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, 
contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei;

 ...................................................................................................................
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, 

XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com 
prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea «c»;

 ......................................................................................................... «(NR)

Brasília, em 11 de fevereiro de 2014.

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal

Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES 
Presidente

Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente

Deputado ANDRÉ VARGAS 
1º Vice-Presidente

Senador JORGE VIANA 
1º - Vice- Presidente

Deputado FÁBIO FARIA 
2º Vice-Presidente

Senador ROMERO JUCÁ 
2º - Vice- Presidente

Deputado SIMÃO SESSIM 
2º Secretário

Senador FLEXA RIBEIRO 
1º - Secretário

Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA 
3º Secretário

Senadora ANGELA PORTELA 
2ª - Secretária

Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO 
4º - Secretário

_____
NOTA:
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 78, DE 14 DE MAIO DE 2014
Acrescenta art. 54-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para dispor 

sobre indenização devida aos seringueiros de que trata o art. 54 desse Ato

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 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
acrescido do seguinte art. 54-A:

“Art. 54-A. Os seringueiros de que trata o art. 54 deste Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias receberão indenização, em parcela única, no valor de 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).”

Art. 2º A indenização de que trata o art. 54-A do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias somente se estende aos dependentes dos seringueiros 
que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, detenham a condição 
de dependentes na forma do § 2º do art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, devendo o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ser rateado entre 
os pensionistas na proporção de sua cota-parte na pensão.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor no exercício financeiro 
seguinte ao de sua publicação.

Brasília, em 14 de maio de 2014

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal

Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES 
Presidente

Deputado ARLINDO CHINAGLIA 
1º Vice-Presidente

Deputado FÁBIO FARIA 
2º Vice-Presidente

Deputado MARCIO BITTAR 
1º Secretário

Deputado SIMÃO SESSIM 
2º Secretário

Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA 
3º Secretário

Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI 
4º Secretário

Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente

Senador JORGE VIANA 
1º Vice-Presidente

Senador ROMERO JUCÁ 
2º Vice-Presidente

Senador FLEXA RIBEIRO 
1º Secretário

Senadora ANGELA PORTELA 
2ª Secretária

Senador Ciro Nogueira 
3º Secretário

Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO 
4º Secretário

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

_______________________________
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 79, DE 27 DE MAIO DE 2014
Altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, para prever a 
inclusão, em quadro em extinção da Administração Federal, de servidores e policiais 

militares admitidos pelos Estados do Amapá e de Roraima, na fase de instalação 
dessas unidades federadas, e dá outras providências

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. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31. Os servidores públicos federais da administração direta e indi-
reta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Ter-
ritórios Federais do Amapá e de Roraima que comprovadamente encontravam-se no 
exercício regular de suas funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em 
que foram transformados em Estados, os servidores e os policiais militares admitidos 
regularmente pelos governos dos Estados do Amapá e de Roraima no período entre a 
transformação e a efetiva instalação desses Estados em outubro de 1993 e, ainda, os 
servidores nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União integrarão, 
mediante opção, quadro em extinção da administração federal.

§ 1º O enquadramento referido no caput para os servidores ou para os 
policiais militares admitidos regularmente entre a transformação e a instalação dos 
Estados em outubro de 1993 deverá dar-se no cargo em que foram originariamente 
admitidos ou em cargo equivalente.

§ 2º Os integrantes da carreira policial militar a que se refere o caput 
continuarão prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos, sub-
metidos às disposições estatutárias a que estão sujeitas as corporações das respectivas 
Polícias Militares, observados as atribuições de função compatíveis com seu grau hie-
rárquico e o direito às devidas promoções.

§ 3º Os servidores a que se refere o caput continuarão prestando ser-
viços aos respectivos Estados e a seus Municípios, na condição de cedidos, até seu 
aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou 
fundacional.”(NR) 

Art. 2º Para fins do enquadramento disposto no caput do art. 31 da 
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e no caput do art. 89 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, é reconhecido o vínculo funcional, com a 
União, dos servidores regularmente admitidos nos quadros dos Municípios integrantes 
dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia em efetivo exercício na data de 
transformação desses ex-Territórios em Estados.

Art. 3º Os servidores dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Ron-
dônia incorporados a quadro em extinção da União serão enquadrados em cargos de 
atribuições equivalentes ou assemelhadas, integrantes de planos de cargos e carreiras 
da União, no nível de progressão alcançado, assegurados os direitos, vantagens e pa-
drões remuneratórios a eles inerentes.
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Art. 4º Cabe à União, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contado a partir da data de publicação desta Emenda Constitucional, regulamentar o 
enquadramento de servidores estabelecido no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, 
de 4 de junho de 1998, e no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Parágrafo único. No caso de a União não regulamentar o enquadramento 
previsto no caput, o optante tem direito ao pagamento retroativo das diferenças re-
muneratórias desde a data do encerramento do prazo para a regulamentação referida 
neste artigo.

Art. 5º A opção para incorporação em quadro em extinção da União, con-
forme disposto no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e 
no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, deverá ser formalizada 
pelos servidores e policiais militares interessados perante a administração, no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da regulamentação prevista no 
art. 4º.

Art. 6º Os servidores admitidos regularmente que comprovadamente se 
encontravam no exercício de funções policiais nas Secretarias de Segurança Pública 
dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia na data em que foram trans-
formados em Estados serão enquadrados no quadro da Polícia Civil dos ex-Territórios, 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, assegurados os direitos, vantagens e padrões 
remuneratórios a eles inerentes.

Art. 7º Aos servidores admitidos regularmente pela União nas Carreiras 
do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização de que trata a Lei nº 6.550, de 5 de 
julho de 1978, cedidos aos Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia são assegura-
dos os mesmos direitos remuneratórios auferidos pelos integrantes das Carreiras cor-
respondentes do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização da União de que trata a 
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970.

Art. 8º Os proventos das aposentadorias, pensões, reformas e reservas 
remuneradas, originadas no período de outubro de 1988 a outubro de 1993, passam a 
ser mantidos pela União a partir da data de publicação desta Emenda Constitucional, 
vedado o pagamento, a qualquer título, de valores referentes a períodos anteriores a 
sua publicação.

Art. 9º É vedado o pagamento, a qualquer título, em virtude das altera-
ções promovidas por esta Emenda Constitucional, de remunerações, proventos, pen-
sões ou indenizações referentes a períodos anteriores à data do enquadramento, salvo 
o disposto no parágrafo único do art. 4º.

Art. 10. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua  
publicação.

Brasília, em 27 de maio de 2014
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Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal

Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES 
Presidente

Deputado ARLINDO CHINAGLIA 
1º Vice-Presidente

Deputado FÁBIO FARIA 
2º Vice-Presidente

Deputado MARCIO BITTAR 
1º Secretário

Deputado SIMÃO SESSIM 
2º Secretário

Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA 
3º Secretário

Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI 
4º Secretário

Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente

Senador JORGE VIANA 
1º Vice-Presidente

Senador ROMERO JUCÁ 
2º Vice-Presidente

Senador FLEXA RIBEIRO 
1º Secretário

Senadora ANGELA PORTELA 
2ª Secretária

Senador CIRO NOGUEIRA 
3º Secretário

Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO 
4º Secretário

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

_______________________________

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Altera o Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça, do Título IV - Da Organização 
dos Poderes, e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

da Constituição Federal

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 Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça, do Título IV - Da 
Organização dos Poderes, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
..................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
..................................................................................................................
Seção III
Da Advocacia
..................................................................................................................
Seção IV
Da Defensoria Pública

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à fun-
ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 
democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos hu-
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manos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do 
art. 5º desta Constituição Federal.

....................................................................................................................

....................................................................................................................
§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indi-

visibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o dis-
posto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.»(NR)

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
acrescido do seguinte art. 98:

«Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será 
proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva po-
pulação.

§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal de-
verão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado 
o disposto no caput deste artigo.

§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação 
dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores 
índices de exclusão social e adensamento populacional.”

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Brasília, em 4 de junho de 2014

Mesa da Câmara dos Deputado Mesa do Senado Federal

Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES 
Presidente

Deputado ARLINDO CHINAGLIA 
1º Vice- Presidente

Deputado FÁBIO FARIA 
2º Vice- Presidente

Deputado MARCIO BITTAR 
1º Secretário

Deputado SIMÃO SESSIM 
2º Secretário

Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA 
3º Secretário

Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI 
4º Secretário

Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente

Senador JORGE VIANA 
1º Vice- Presidente

Senador ROMERO JUCÁ 
2º Vice- Presidente

Senador FLEXA RIBEIRO 
1º Secretário

Senadora ANGELA PORTELA 
2ª Secretária

Senador CIRO NOGUEIRA 
3º Secretário

Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO 
4º Secretário

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

_______________________________
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 81, DE 5 DE JUNHO DE 2014
Dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal

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. 243 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País 
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de 
trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e 
a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no 
art. 5º.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido 
em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de 
trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específi-
ca, na forma da lei.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Brasília, em 5 de junho de 2014

Mesa da Câmara dos Deputado Mesa do Senado Federal

Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES 
Presidente

Deputado ARLINDO CHINAGLIA 
1º Vice- Presidente

Deputado FÁBIO FARIA 
2º Vice- Presidente

Deputado MARCIO BITTAR 
1ºSecretário

Deputado SIMÃO SESSIM 
2º Secretário

Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA 
3º Secretário

Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI 
4º Secretário

Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente

Senador JORGE VIANA 
1º Vice- Presidente

Senador ROMERO JUCÁ 
2º Vice- Presidente

Senador FLEXA RIBEIRO 
1º Secretário

Senadora ANGELA PORTELA 
2ª Secretária

Senador CIRO NOGUEIRA 
3º Secretário

Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO 
4º Secretário

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

_______________________________
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 82, DE 16 DE JULHO DE 2014
Inclui o § 10 ao art. 144 da Constituição Federal, para disciplinar a segurança viária no 

âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

 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. 144 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 10: 

“Art. 144. ....................................................................................................
...................................................................................................................
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além 

de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade 
urbana eficiente; e 

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estru-
turados em Carreira, na forma da lei.»(NR) 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Brasília, em 16 de julho de 2014

Mesa da Câmara dos Deputado Mesa do Senado Federal

Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES 
Presidente

Deputado ARLINDO CHINAGLIA 
1º Vice- Presidente

Deputado FÁBIO FARIA 
2º Vice- Presidente

Deputado MARCIO BITTAR 
1ºSecretário

Deputado SIMÃO SESSIM 
2º Secretário

Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA 
3º Secretário

Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI 
4º Secretário

Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente

Senador JORGE VIANA 
1º Vice- Presidente

Senador ROMERO JUCÁ 
2º Vice- Presidente

Senador FLEXA RIBEIRO 
1º Secretário

Senadora ANGELA PORTELA 
2ª Secretária

Senador CIRO NOGUEIRA 
3º Secretário

Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO 
4º Secretário

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

_______________________________
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 83, DE 5 DE AGOSTO DE 2014
Acrescenta o art. 92-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT

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 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
acrescido do seguinte art. 92-A:

“Art. 92-A. São acrescidos 50 (cinquenta) anos ao prazo fixado pelo art. 
92 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Brasília, em 5 de agosto de 2014.

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal

Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES 
Presidente

Deputado ARLINDO CHINAGLIA 
1º - Vice- Presidente

Deputado FÁBIO FARIA 
2º - Vice- Presidente

Deputado MARCIO BITTAR 
1º - Secretário

Deputado SIMÃO SESSIM 
2º - Secretário

Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA 
3º - Secretário

Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI 
4º - Secretário

Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente

Senador JORGE VIANA 
1º - Vice- Presidente

Senador ROMERO JUCÁ 
2º - Vice- Presidente

Senador FLEXA RIBEIRO 
1º - Secretário

Senadora ANGELA PORTELA 
2ª - Secretária

Senador CIRO NOGUEIRA 
3º - Secretário

Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO 
4º - Secretário

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

_______________________________
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 84, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2014
Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar a entrega de recursos pela 

União para o Fundo de Participação dos Municípios

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. 159 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 159. .....................................................................................................
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 

qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), 
na seguinte forma:

....................................................................................................................
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será 

entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano;
.............................................................................................................. “ (NR)

Art. 2º Para os fins do disposto na alínea “e” do inciso I do caput do art. 
159 da Constituição Federal, a União entregará ao Fundo de Participação dos Municí-
pios o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) do produto da arrecadação dos 
impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializa-
dos no primeiro exercício em que esta Emenda Constitucional gerar efeitos financeiros, 
acrescentando-se 0,5% (cinco décimos por cento) a cada exercício, até que se alcance o 
percentual de 1% (um por cento).

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publica-
ção, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do exercício subsequente.

Brasília, em 2 de dezembro de 2014.

Mesa da Câmara dos Deputado Mesa do Senado Federal

Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES 
Presidente

Deputado ARLINDO CHINAGLIA 
1º - Vice- Presidente

Deputado FÁBIO FARIA 
2º - Vice- Presidente

Deputado MARCIO BITTAR 
1º - Secretário

Deputado SIMÃO SESSIM 
2º - Secretário

Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA 
3º - Secretário

Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI 
4º - Secretário

Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente

Senador JORGE VIANA 
1º - Vice- Presidente

Senador ROMERO JUCÁ 
2º - Vice- Presidente

Senador FLEXA RIBEIRO 
1º - Secretário

Senadora ANGELA PORTELA 
2ª - Secretária

Senador CIRO NOGUEIRA 
3º - Secretário

Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO 
4º - Secretário

_____
NOTA:
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15.
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LEI Nº 12.955, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2014
Acrescenta § 9º ao art. 47 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), para estabelecer prioridade de tramitação aos processos de adoção 
em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º  Esta Lei confere prioridade para os processos de adoção quando o 
adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. 

Art. 2º  O art. 47 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º: 

“Art. 47. ......................................................................................................
....................................................................................................................
§ 9º Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o 

adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica.” (NR) 

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 5 de  fevereiro  de 2014; 193º da Independência e 126º da Re-
pública. 

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

_______________________________

LEI Nº 12.960, DE 27 DE MARÇO DE 2014
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para fazer constar a exigência de manifestação de órgão normativo 
do sistema de ensino para o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:

Art. 1º O art. 28 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art. 28.  .....................................................................................................

Parágrafo único.  O fechamento de escolas do campo, indígenas e qui-
lombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de 
ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a aná-
lise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar.” (NR)
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de março de 2014; 193º da Independência e 126º da  
República

DILMA ROUSSEFF

_____
NOTA:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23. 

_______________________________

LEI Nº 12.962, DE 8 DE ABRIL DE 2014
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 

para assegurar a convivência da criança e do adolescente com os pais privados  
de liberdade

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:

Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 19.  .....................................................................................................
...................................................................................................................
§ 4º  Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a 

mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo 
responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, 
independentemente de autorização judicial.” (NR) 

“Art. 23.  .....................................................................................................
§ 1º Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da 

medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual de-
verá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. 

§ 2º A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição 
do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena 
de reclusão, contra o próprio filho ou filha.” (NR)

“Art. 158.  ...................................................................................................
§ 1º A citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua 

realização.
§ 2º O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente.” 

(NR)
“Art. 159.  ...................................................................................................
Parágrafo único.  Na hipótese de requerido privado de liberdade, o oficial 

de justiça deverá perguntar, no momento da citação pessoal, se deseja que lhe seja 
nomeado defensor.” (NR)

“Art. 161.  ...................................................................................................
...................................................................................................................
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§ 5º Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade 
judicial requisitará sua apresentação para a oitiva.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de abril de 2014; 193º da Independência e 126º da República.

DILMA ROUSSEFF

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

_______________________________

LEI Nº 12.966, DE 24 DE ABRIL DE 2014
Altera a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), 

 para incluir a proteção à honra e à dignidade de grupos raciais,  
étnicos ou religiosos

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:

Art. 1º  Esta Lei inclui na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da 
Ação Civil Pública), a proteção à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos.

Art. 2º O caput do art. 1º da Lei nº 7.347, de 1985, passa a vigorar acres-
cido do seguinte inciso VII:

“Art. 1º........................................................................................................
...................................................................................................................
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.
..........................................................................................................” (NR)

Art. 3º O art. 4º da Lei nº 7.347, de 1985, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 4º Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objeti-
vando, inclusive, evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignida-
de de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.” (NR)

Art. 4º A alínea “b” do inciso V do caput do art. 5º da Lei nº 7.347, de 
1985, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º .......................................................................................................
...................................................................................................................
V - ..............................................................................................................
...................................................................................................................
b) inclua, entre as suas finalidades institucionais, a proteção ao meio am-

biente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos 

14365 miolo.indd   35 6/23/15   10:54 AM



36

raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico.

..........................................................................................................” (NR)

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de abril de 2014; 193º da Independência e 126º da República.

DILMA ROUSSEFF

_____
NOTA:
A Lei nº 7.347/85 encontra-se à pág. 46 do vol. 12. 

_______________________________

LEI Nº 12.982, DE 28 DE MAIO DE 2014
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para determinar  

o provimento de alimentação escolar adequada aos alunos portadores  
de estado ou de condição de saúde específica

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º O art. 12 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º: 

“Art. 12.  ..................................................................................................... 
§ 1º  ............................................................................................................
§ 2º Para os alunos que necessitem de atenção nutricional individualiza-

da em virtude de estado ou de condição de saúde específica, será elaborado cardápio 
especial com base em recomendações médicas e nutricionais, avaliação nutricional e 
demandas nutricionais diferenciadas, conforme regulamento.” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua 
publicação oficial. 

Brasília, 28 de maio de 2014; 193º da Independência e 126º da Re-
pública. 

DILMA ROUSSEFF

_____
NOTA:
A Lei nº 11.947/09  encontra-se à pág. 36 do vol. 36. 

_______________________________
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LEI Nº 12.984, DE 2 DE JUNHO DE 2014
Define o crime de discriminação dos portadores do vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) e doentes de aids

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:

Art. 1º  Constitui crime punível com reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 
e multa, as seguintes condutas discriminatórias contra o portador do HIV e o doente de 
aids, em razão da sua condição de portador ou de doente:

I - recusar, procrastinar, cancelar ou segregar a inscrição ou impedir que 
permaneça como aluno em creche ou estabelecimento de ensino de qualquer curso ou 
grau, público ou privado;

II - negar emprego ou trabalho;
III - exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego;
IV - segregar no ambiente de trabalho ou escolar;
V - divulgar a condição do portador do HIV ou de doente de aids, com 

intuito de ofender-lhe a dignidade;
VI - recusar ou retardar atendimento de saúde.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,  2  de  junho  de 2014; 193º da Independência e 126º da  

República.

DILMA ROUSSEFF

_______________________________

LEI Nº 12.990, DE 9 DE JUNHO DE 2014.
Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos 
para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 
pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das 

sociedades de economia mista controladas pela União

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:

Art. 1º Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos 
públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações 
públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela 
União, na forma desta Lei.

§ 1º A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas 
oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três).

§ 2º Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas re-
servadas a candidatos negros, esse será aumentado para o primeiro número inteiro 
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subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído 
para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco 
décimos).

§ 3º A reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos 
editais dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas corresponden-
tes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido.

Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aque-
les que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, 
conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística - IBGE.

Parágrafo único.  Na hipótese de constatação de declaração falsa, o can-
didato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação 
da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em 
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis.

Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas 
reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classifi-
cação no concurso.

§ 1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas ofereci-
do para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das 
vagas reservadas.

§ 2º Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reser-
vada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.

§ 3º Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados 
suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas 
para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, 
observada a ordem de classificação.

Art. 4º A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de 
alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas to-
tal e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros.

Art. 5º O órgão responsável pela política de promoção da igualdade ét-
nica de que trata o § 1º do art. 49 da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, será res-
ponsável pelo acompanhamento e avaliação anual do disposto nesta Lei, nos moldes 
previstos no art. 59 da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência 
pelo prazo de 10 (dez) anos.

Parágrafo único.  Esta Lei não se aplicará aos concursos cujos editais já 
tiverem sido publicados antes de sua entrada em vigor.

Brasília, 9 de junho de 2014; 193º da Independência e 126º da República.

DILMA ROUSSEFF
______
NOTA:
A Lei nº 12.288/10 encontra-se à pág. 35 do vol. 37. 
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LEI Nº 13.004, DE 24 DE JUNHO DE 2014
Altera os arts. 1º, 4º e 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para incluir, entre as 

finalidades da ação civil pública, a proteção do patrimônio público e social

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:

Art. 1º  Os arts. 1º, 4º e 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, pas-
sam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º  ......................................................................................................
...................................................................................................................
VIII – ao patrimônio público e social.
..........................................................................................................” (NR)

“Art. 4º Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, obje-
tivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao 
consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem 
urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e pai-
sagístico.” (NR)

“Art. 5º  ......................................................................................................
...................................................................................................................
V - ..............................................................................................................
...................................................................................................................

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio 
público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concor-
rência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico.

..........................................................................................................” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua 
publicação oficial.

Brasília, 24 de junho de 2014; 193º da Independência e 126º da Repú-
blica.

DILMA ROUSSEFF
______
NOTA:
A Lei nº 7.347/85  encontra-se à pág. 46  do vol. 12. 

_______________________________
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LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014
Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências

A PRESIDENTA DA REPÚPLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:

Art. 1º É aprovado o Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência 
por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao 
cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal.

Art. 2º São diretrizes do PNE:
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;
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 diversi-

dade e à sustentabilidade socioambiental.

Art. 3º As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo 
de vigência deste PNE, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estra-
tégias específicas. 

Art. 4º As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ter como referên-
cia a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o censo demográfico e os 
censos nacionais da educação básica e superior mais atualizados, disponíveis na data 
da publicação desta Lei. 

Parágrafo único. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas 
com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das popula-
ções de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência. 

Art. 5º A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão obje-
to de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes 
instâncias:

I - Ministério da Educação - MEC; 
II - Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Edu-

cação, Cultura e Esporte do Senado Federal;
III - Conselho Nacional de Educação - CNE;
IV - Fórum Nacional de Educação.
§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:
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I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respec-
tivos sítios institucionais da internet;

II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação 
das estratégias e o cumprimento das metas;

III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público 
em educação.

§ 2º A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PNE, o 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP publica-
rá estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo 
desta Lei, com informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito 
nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que trata o art. 4º, sem 
prejuízo de outras fontes e informações relevantes.

§ 3º A meta progressiva do investimento público em educação será ava-
liada no quarto ano de vigência do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei para 
atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas.

§ 4º O investimento público em educação a que se referem o inciso VI do 
art. 214 da Constituição Federal e a meta 20 do Anexo desta Lei engloba os recursos 
aplicados na forma do art. 212 da Constituição Federal e do art. 60 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, bem como os recursos aplicados nos programas de 
expansão da educação profissional e superior, inclusive na forma de incentivo e isenção 
fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior, os subsídios concedidos 
em programas de financiamento estudantil e o financiamento de creches, pré-escolas 
e de educação especial na forma do art. 213 da Constituição Federal. 

§ 5º Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em 
acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, 
além de outros recursos previstos em lei, a parcela da participação no resultado ou da 
compensação financeira pela exploração de petróleo e de gás natural, na forma de lei 
específica, com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso VI 
do art. 214 da Constituição Federal.

Art. 6º A União promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferên-
cias nacionais de educação até o final do decênio, precedidas de conferências distrital, 
municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, 
instituído nesta Lei, no âmbito do Ministério da Educação.

§ 1º O Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no  
caput:

I - acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas;
II - promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com 

as conferências regionais, estaduais e municipais que as precederem.
§ 2º As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo 

de até 4 (quatro) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e 
subsidiar a elaboração do plano nacional de educação para o decênio subsequente.

Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão em 
regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à implementação das estraté-
gias objeto deste Plano. 

§ 1º Caberá aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Fe-
deral a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previs-
tas neste PNE.
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§ 2º As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção 
de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a 
cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos 
nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca.

§ 3º Os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios criarão mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas 
deste PNE e dos planos previstos no art. 8º. 

§ 4º Haverá regime de colaboração específico para a implementação de 
modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educa-
cionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificida-
des socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta 
prévia e informada a essa comunidade.

§ 5º Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

§ 6º O fortalecimento do regime de colaboração entre os Estados e res-
pectivos Municípios incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, 
cooperação e pactuação em cada Estado. 

§ 7º O fortalecimento do regime de colaboração entre os Municípios dar-
-se-á, inclusive, mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação.

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar 
seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, 
em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 
1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educa-
ção estratégias que:

I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais po-
líticas sociais, particularmente as culturais;

II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e 
das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a 
diversidade cultural; 

III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação 
especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e mo-
dalidades; 

IV - promovam a articulação interfederativa na implementação das polí-
ticas educacionais.

§ 2º Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de que trata o caput deste artigo, se-
rão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional 
e da sociedade civil. 

Art. 9º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar 
leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática 
da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 (dois) anos 
contado da publicação desta Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já 
adotada com essa finalidade.

Art. 10. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 
anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão formulados 
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de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as 
diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação, a 
fim de viabilizar sua plena execução.

Art. 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coorde-
nado pela União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e 
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino.

§ 1º O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no máximo 
a cada 2 (dois) anos:

I - indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos 
(as) estudantes apurado em exames nacionais de avaliação, com participação de pelo 
menos 80% (oitenta por cento) dos (as) alunos (as) de cada ano escolar periodicamen-
te avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes apurados pelo censo escolar da 
educação básica;

II - indicadores de avaliação institucional, relativos a características como 
o perfil do alunado e do corpo dos (as) profissionais da educação, as relações entre 
dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura 
das escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre outras 
relevantes.

§ 2º A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da qualidade, 
como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, que agreguem os indi-
cadores mencionados no inciso I do § 1º não elidem a obrigatoriedade de divulgação, 
em separado, de cada um deles.

§ 3º Os indicadores mencionados no §1º serão estimados por etapa, 
estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade da Federação e em nível agregado 
nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada a publicação de resultados indivi-
duais e indicadores por turma, que fica admitida exclusivamente para a comunidade do 
respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da respectiva rede.

§ 4º Cabem ao Inep a elaboração e o cálculo do Ideb e dos indicadores 
referidos no § 1º.

§ 5º A avaliação de desempenho dos(as) estudantes em exames, refe-
rida no inciso I do § 1º, poderá ser diretamente realizada pela União ou, mediante 
acordo de cooperação, pelos Estados e pelo Distrito Federal, nos respectivos sistemas 
de ensino e de seus Municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação 
do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre esses sis-
temas e o nacional, especialmente no que se refere às escalas de proficiência e ao 
calendário de aplicação.

Art. 12. Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste 
PNE, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, sem prejuízo das prerro-
gativas deste Poder, o projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar 
no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para 
o próximo decênio.

Art. 13. O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 
(dois) anos da publicação desta Lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela 
articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para efetivação das 
diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação.
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Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 25 de junho de 2014; 193º da Independência e 126º da Repú-
blica.

DILMA ROUSSEFF

ANEXO
METAS E ESTRATÉGIAS

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil 
em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 
até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 

Estratégias:
1.1) definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de educação 
infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais;

1.2) garantir que, ao final da vigência deste PNE, seja inferior a 10% (dez 
por cento) a diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de 
até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do 
quinto de renda familiar per capita mais baixo;

1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento 
da demanda por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar 
a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta;

1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, normas, procedi-
mentos e prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das 
famílias por creches; 

1.5) manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as nor-
mas de acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de escolas, 
bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede 
física de escolas públicas de educação infantil;

1.6) implantar, até o segundo ano de vigência deste PNE, avaliação da 
educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacio-
nais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as con-
dições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros 
indicadores relevantes;

1.7) articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas 
como entidades beneficentes de assistência social na área de educação com a expan-
são da oferta na rede escolar pública; 

1.8) promover a formação inicial e continuada dos(as) profissionais da 
educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com 
formação superior; 

1.9) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e 
cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração 
de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas 
ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da po-
pulação de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;
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1.10) fomentar o atendimento das populações do campo e das comuni-
dades indígenas e quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades, por 
meio do redimensionamento da distribuição  territorial da oferta, limitando a nucle-
ação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades 
dessas comunidades, garantido consulta prévia e informada;

1.11) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendi-
mento educacional especializado complementar e suplementar aos(às) alunos(as) com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdo-
tação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da 
educação especial nessa etapa da educação básica;

1.12) implementar, em caráter complementar, programas de orienta-
ção e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e as-
sistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) 
anos de idade;

1.13) preservar as especificidades da educação infantil na organização 
das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos 
em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articula-
ção com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos 
de idade no ensino fundamental;

1.14) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de pro-
gramas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância;

1.15) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 
educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e pro-
teção à infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de 
até 3 (três) anos;

1.16) o Distrito Federal e os Municípios, com a colaboração da União e 
dos Estados, realizarão e publicarão, a cada ano, levantamento da demanda manifesta 
por educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o 
atendimento;

1.17) estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para to-
das as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curri-
culares Nacionais para a Educação Infantil. 

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e 
cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último 
ano de vigência deste PNE. 

Estratégias:
2.1) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Es-

tados, o Distrito Federal e os Municípios, deverá, até o final do 2º (segundo) ano de 
vigência deste PNE, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, prece-
dida de consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento para os(as) alunos(as) do ensino fundamental;

2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âm-
bito da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação 
dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base 
nacional comum curricular do ensino fundamental;
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2.3) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) 
alunos (as) do ensino fundamental;

2.4) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 
permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transfe-
rência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências 
na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar 
dos(as) alunos(as), em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistên-
cia social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;

2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, 
em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude; 

2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira 
articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o am-
biente comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas 
do campo e das comunidades indígenas e quilombolas;

2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível 
do trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a 
realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da região;

2.8) promover a relação das escolas com instituições e movimentos 
culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição 
dos(as) alunos(as) dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as esco-
las se tornem polos de criação e difusão cultural;

2.9) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanha-
mento das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações en-
tre as escolas e as famílias;

2.10) estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos 
iniciais, para as populações do campo, indígenas e quilombolas, nas próprias comuni-
dades;

2.11) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, 
garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam 
a atividades de caráter itinerante; 

2.12) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos(às) estudan-
tes e de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais;

2.13) promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades 
esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacio-
nal e de desenvolvimento esportivo nacional.

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a popula-
ção de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste 
PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Estratégias:
3.1) institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a 

fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas 
pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, 
de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em 
dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garan-
tindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático 
específico, a formação continuada de professores e a articulação com instituições aca-
dêmicas, esportivas e culturais;
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3.2) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os 
entes federados e ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, elaborará 
e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2º (segundo) ano de 
vigência deste PNE, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvol-
vimento para os(as) alunos(as) de ensino médio, a serem atingidos nos tempos e 
etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir formação básica 
comum;

3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âm-
bito da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação 
dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base 
nacional comum curricular do ensino médio;

3.4) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem 
como a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar;

3.5) manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino 
fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do(a) aluno(a) com ren-
dimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno 
complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo 
no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade;

3.6) universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, fundamen-
tado em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas 
estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, articulando-
-o com o Sistema  Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover sua 
utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas 
para a educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conheci-
mentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, 
como critério de acesso à educação superior;

3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio in-
tegrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do 
campo, das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência;

3.8) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do 
acesso e da permanência dos e das jovens beneficiários(as) de programas de transfe-
rência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e 
à interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e 
violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez 
precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à adolescência e juventude; 

3.9) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 
anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e pro-
teção à adolescência e à juventude; 

3.10) fomentar programas de educação e de cultura para a população 
urbana e do campo de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de 
adultos, com qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola 
e com defasagem no fluxo escolar;

3.11) redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e notur-
no, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a aten-
der a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos(as) alunos(as);

3.12) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garan-
tida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a 
atividades de caráter itinerante; 

14365 miolo.indd   47 6/23/15   10:54 AM



48

3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por precon-
ceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede  de proteção contra formas 
associadas de exclusão; 

3.14) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tec-
nológicas e científicas.

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializa-
do, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacio-
nal inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especia-
lizados, públicos ou conveniados.

Estratégias:
4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e De-

senvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB, as matrículas dos(as) estudantes da educação regular da rede pública que 
recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem 
prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas efe-
tivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em 
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, convenia-
das com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

4.2) promover, no prazo de vigência deste PNE, a universalização do 
atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 
(três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;

4.3) implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais 
e fomentar a formação continuada de professores e professoras para o atendimento 
educacional especializado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidades 
quilombolas; 

4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recur-
sos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou convenia-
dos, nas formas complementar e suplementar, a todos(as) alunos(as) com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matricu-
lados na rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio 
de avaliação, ouvidos a família e o aluno; 

4.5) estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa 
e assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das 
áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos 
(as) professores da educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, transtor-
nos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

4.6) manter e ampliar programas suplementares que promovam a aces-
sibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos(as) 
alunos(as) com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de trans-
porte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tec-
nologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis 
e modalidades de ensino, a identificação dos(as) alunos(as) com altas habilidades ou 
superdotação;
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4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais 
- LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como 
segunda língua, aos(às) alunos(as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 
(dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do 
art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema 
Braille de leitura para cegos e surdos-cegos;

4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino 
regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensi-
no regular e o atendimento educacional especializado;

4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à es-
cola e ao atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do 
desenvolvimento escolar dos(as) alunos(as) com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários(as) de programas 
de transferência de renda, juntamente com o combate às situações de discriminação, 
preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para 
o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude; 

4.10) fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodo-
logias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas 
à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade 
dos(as) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e  altas 
habilidades ou superdotação;

4.11) promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para 
subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as especifici-
dades educacionais de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvol-
vimento e altas habilidades ou superdotação que requeiram medidas de atendimento 
especializado;

4.12) promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públi-
cas de saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o 
fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento 
escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos 
globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obriga-
tória, de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida;

4.13) apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para 
atender à demanda do processo de escolarização dos(das) estudantes com deficiên-
cia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
garantindo a oferta de professores(as) do atendimento educacional especializado, 
profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores(as) e intérpretes de Libras, guias-in-
térpretes para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e pro-
fessores bilíngues;

4.14) definir, no segundo ano de vigência deste PNE, indicadores de qua-
lidade e política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públi-
cas e privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;

4.15) promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de 
pesquisa, demografia e estatística competentes, a obtenção de informação detalhada 
sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos;
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4.16) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cur-
sos de formação para profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, 
observado o disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais 
teóricos, das teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem rela-
cionados ao atendimento educacional de alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

4.17) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a am-
pliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com defici-
ência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
matriculadas nas redes públicas de ensino; 

4.18) promover parcerias com instituições comunitárias, confessio-
nais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visan-
do a ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material didático 
acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, 
participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pú-
blica de ensino;

4.19) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favore-
cer a participação das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional 
inclusivo.

Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (ter-
ceiro) ano do ensino fundamental.

Estratégias:
5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos ini-

ciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-
-escola, com qualificação e valorização dos(as) professores(as) alfabetizadores e com 
apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crian-
ças;

5.2) instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos 
para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os 
sistemas de ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e 
monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alu-
nos e alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental;

5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfa-
betização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, 
bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem 
aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educacio-
nais abertos;

5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de prá-
ticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria 
do fluxo escolar e a aprendizagem dos(as) alunos(as), consideradas as diversas aborda-
gens metodológicas e sua efetividade;

5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas 
e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e de-
senvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da língua materna 
pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades quilombolas;
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5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de profes-
-sores(as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnolo-
gias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação en-
tre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada de 
professores(as) para a alfabetização;

5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as 
suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabe-
lecimento de terminalidade temporal. 

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cin-
quenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e 
cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica.

Estratégias:
6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica públi-

ca em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e mul-
tidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência 
dos(as) alunos(as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior 
a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jor-
nada de professores em uma única escola; 

6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de es-
colas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo 
integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de 
vulnerabilidade social; 

6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa na-
cional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de 
quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades 
culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamen-
tos, bem como da produção de material didático e da formação de recursos humanos 
para a educação em tempo integral; 

6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educati-
vos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, 
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários;

6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada 
escolar de alunos(as) matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por 
parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma 
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;

6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei nº 
12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de

 ampliação da jornada escolar de alunos(as) das escolas da rede pública 
de educação básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de 
ensino;

6.7) atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e qui-
lombolas na oferta de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e 
informada, considerando-se as peculiaridades locais; 

6.8) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiên-
cia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na 
faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncio-
nais da própria escola ou em instituições especializadas;
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6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos 
na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combi-
nado com atividades recreativas, esportivas e culturais.

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as 
seguintes médias nacionais para o Ideb: 

IDEB 2015 2017 2019 2021

Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0

Anos finais do ensino fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2

Estratégias:
7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretri-

zes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com 
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as) para cada 
ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local;

7.2) assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos 70% (setenta por 

cento) dos(as) alunos(as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado 
nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o 
nível desejável;

b) no último ano de vigência deste PNE, todos os(as) estudantes do ensi-
no fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado 
em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de 
estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável;

7.3) constituir, em colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, um conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional 
com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas condições 
de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características 
da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das mo-
dalidades de ensino;

7.4) induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação 
básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimen-
sões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a 
melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos(as) profissio-
nais da educação e o aprimoramento da gestão democrática;

7.5) formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cum-
primento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às 
estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à 
formação de professores e professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à 
ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da 
infraestrutura física da rede escolar;

7.6) associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de 
metas intermediárias, nos termos estabelecidos conforme pactuação voluntária entre 
os entes, priorizando sistemas e redes de ensino com Ideb abaixo da média nacional;

14365 miolo.indd   52 6/23/15   10:54 AM



53

7.7) aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da quali-
dade do ensino fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos 
exames aplicados nos anos finais do ensino fundamental, e incorporar o Exame Na-
cional do Ensino Médio, assegurada a sua universalização, ao sistema de avaliação da 
educação básica, bem como apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas 
escolas e redes de ensino para a melhoria de seus processos e práticas pedagógicas;

7.8) desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da 
educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos;

7.9) orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a bus-
car atingir as metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores 
índices e a média nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela 
metade, até o último ano de vigência deste PNE, as diferenças entre as médias dos 
índices dos Estados, inclusive do Distrito Federal, e dos Municípios;

7.10) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagó-
gicos dos indicadores do sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, 
relativos às escolas, às redes públicas de educação básica e aos sistemas de ensino da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assegurando a contextualiza-
ção desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível 
socioeconômico das famílias dos(as) alunos(as), e a transparência e o acesso público às 
informações técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação;

7.11) melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas ava-
liações da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, 
tomado como instrumento externo de referência, internacionalmente reconhecido, de 
acordo com as seguintes projeções:

PISA 2015 2018 2021

Média dos resultados em 
matemática, leitura e ciências 438 455 473

7.12) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tec-
nologias educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio 
e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo esco-
lar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, 
com preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o 
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas;

7.13) garantir transporte gratuito para todos(as) os(as) estudantes da 
educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renova-
ção e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações defini-
das pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e finan-
ciamento compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos 
entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento 
a partir de cada situação local; 

7.14) desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento es-
colar para a população do campo que considerem as especificidades locais e as boas 
práticas nacionais e internacionais;

7.15) universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à 
rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o 
final da década, a relação computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de edu-
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cação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e 
da comunicação;

7.16) apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante trans-
ferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comu-
nidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da 
transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática;

7.17) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao(à) 
aluno(a), em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementa-
res de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

7.18) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso 
a energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos 
resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens 
culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício 
escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência;

7.19) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa 
nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando 
à equalização regional das oportunidades educacionais;

7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utili-
zação pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, 
criando, inclusive, mecanismos para implementação das condições necessárias para a 
universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digi-
tais de computadores, inclusive a internet;

7.21) a União, em regime de colaboração com os entes federados sub-
nacionais, estabelecerá, no prazo de 2 (dois) anos contados da publicação desta Lei, 
parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, a serem utilizados 
como referência para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros 
insumos relevantes, bem como instrumento para adoção de medidas para a melhoria 
da qualidade do ensino; 

7.22) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das se-
cretarias de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 
manter programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal técnico das 
secretarias de educação; 

7.23) garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos 
sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das 
providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente 
escolar dotado de segurança para a comunidade;

7.24) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para 
adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situa-
ção de rua, assegurando os princípios da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente;

7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as 
culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das 
Leis nºs 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, asseguran-
do-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de 
ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnicoracial, conselhos 
escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil;
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7.26) consolidar a educação escolar no campo de populações tradi-
cionais, de populações itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, res-
peitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: 
o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; a participação 
da comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das 
instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de or-
ganização do tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do 
ensino fundamental, em língua materna das comunidades indígenas e em língua por-
tuguesa; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para 
a formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento em 
educação especial;

7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para 
educação escolar para as escolas do campo e para as comunidades indígenas e quilom-
bolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades e 
considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada 
comunidade indígena, produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, 
inclusive para os(as) alunos(as) com deficiência;

7.28) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a edu-
cação formal com experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de 
que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle 
social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais;

7.29) promover a articulação dos programas da área da educação, de 
âmbito local e nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, as-
sistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às 
famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional; 

7.30) universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis 
pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos(às) estudantes da rede escolar 
pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à 
saúde;

7.31) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promo-
ção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emo-
cional dos(das) profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade 
educacional;

7.32) fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em 
articulação com o sistema nacional de avaliação, os sistemas estaduais de avaliação da 
educação básica, com participação, por adesão, das redes municipais de ensino, para 
orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento das infor-
mações às escolas e à sociedade;

7.33) promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes 
do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação 
de professores e professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade 
para atuar como mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade 
das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem;

7.34) instituir, em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito 
Federal, programa nacional de formação de professores e professoras e de alunos e 
alunas para promover e consolidar política de preservação da memória nacional;

7.35) promover a regulação da oferta da educação básica pela inicia-
tiva privada, de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da 
educação;

14365 miolo.indd   55 6/23/15   10:54 AM



56

7.36) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o de-
sempenho no Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da 
comunidade escolar. 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 
(vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no úl-
timo ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor 
escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a esco-
laridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE. 

Estratégias:
8.1) institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para corre-

ção de fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e 
progressão parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, 
considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados;

8.2) implementar programas de educação de jovens e adultos para os 
segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem 
idade-série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolari-
zação, após a alfabetização inicial;

8.3) garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos 
ensinos fundamental e médio;

8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte 
das entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sis-
tema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para 
os segmentos populacionais considerados;

8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 
acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os segmen-
tos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e colaborar com 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a garantia de frequência e apoio à 
aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses(as) estu-
dantes na rede pública regular de ensino; 

8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos seg-
mentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, 
saúde e proteção à juventude. 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (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.

Estratégias:
9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos 

os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria;
9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e 

médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens 
e adultos;

9.3) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garan-
tia de continuidade da escolarização básica; 

9.4) criar benefício adicional no programa nacional de transferência de 
renda para jovens e adultos que frequentarem cursos de alfabetização;
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9.5) realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e 
adultos, promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados 
e em parceria com organizações da sociedade civil;

9.6) realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita afe-
rir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade;

9.7) executar ações de atendimento ao(à) estudante da educação de 
jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação 
e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em 
articulação com a área da saúde; 

9.8) assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de 
ensino fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabeleci-
mentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e das professoras 
e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração;

9.9) apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação 
de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessi-
dades específicas desses(as) alunos(as); 

9.10) estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos 
empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compa-
tibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das 
ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos;

9.11) implementar programas de capacitação tecnológica da população 
jovem e adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização for-
mal e para os(as) alunos(as) com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as  coo-
perativas e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros 
vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão 
social e produtiva dessa população;

9.12) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessida-
des dos idosos, com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, 
ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à 
implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos 
e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas 
escolas.

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrí-
culas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma 
integrada à educação profissional. 

Estratégias:
10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos vol-

tado à conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a 
estimular a conclusão da educação básica; 

10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a 
articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, 
objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;

10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a edu-
cação profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público 
da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das populações 
itinerantes e do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na mo-
dalidade de educação a distância;
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10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com 
deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e 
adultos articulada à educação profissional;

10.5) implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de 
equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que 
atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo 
acessibilidade à pessoa com deficiência;

10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adul-
tos, articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabe-
lecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tec-
nologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos 
adequados às características desses alunos e alunas;

10.7) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de 
currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equi-
pamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que 
atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;

10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para 
trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime 
de colaboração e com apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas 
ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com 
deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;

10.9) institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, 
compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que 
contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com 
êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;

10.10) orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adul-
tos articulada à educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de 
liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos pro-
fessores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de 
colaboração;

10.11) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jo-
vens e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cur-
sos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio.

Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível 
médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 
expansão no segmento público.

Estratégias:
11.1) expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível 

médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em 
consideração a responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação 
com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interioriza-
ção da educação profissional;

11.2) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de 
nível médio nas redes públicas estaduais de ensino; 

11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica 
de nível médio na modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a 
oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado 
padrão de qualidade; 
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11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica 
de nível médio e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico 
integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à formação de qualificações pró-
prias da atividade profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento 
da juventude;

11.5) ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para 
fins de certificação profissional em nível técnico; 

11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional 
técnica de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao 
sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiên-
cia, com atuação exclusiva na modalidade;

11.7) expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profis-
sional técnica de nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior;

11.8) institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação 
profissional técnica de nível médio das redes escolares públicas e privadas;

11.9) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à for-
mação profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas e 
quilombolas, de acordo com os seus interesses e necessidades;

11.10) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio 
para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habi-
lidades ou superdotação; 

11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técni-
cos de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de alunos(as) 
por professor para 20 (vinte);

11.12) elevar gradualmente o investimento em programas de assistência 
estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições 
necessárias à permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de 
nível médio;

11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e 
permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a 
adoção de políticas afirmativas, na forma da lei; 

11.14) estruturar sistema nacional de informação profissional, articulan-
do a oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional aos 
dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e 
de trabalhadores.

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população 
de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expan-
são para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 
público.

Estratégias:
12.1) otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos 

humanos das instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e 
coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação;

12.2) ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da 
rede federal de educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade 
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populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na idade de referência 
e observadas as características regionais das micro e mesorregiões definidas pela Fun-
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, uniformizando a expansão 
no território nacional;

12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de 
graduação presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), 
ofertar, no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de es-
tudantes por professor(a) para 18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento 
de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de 
nível superior;

12.4) fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prio-
ritariamente para a formação de professores e professoras para a educação básica, 
sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao défice de 
profissionais em áreas específicas;

12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas 
aos(às) estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educa-
ção superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata 
a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as 
desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação 
superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico;

12.6) expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, com a 
constituição de fundo garantidor do financiamento, de forma a dispensar progressiva-
mente a exigência de fiador;

12.7) assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos cur-
riculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, 
orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social;

12.8) ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação 
superior;

12.9) ampliar a participação proporcional de grupos historicamente des-
favorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, 
na forma da lei;

12.10) assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educa-
ção superior, na forma da legislação;

12.11) fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de ar-
ticulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as 
necessidades econômicas, sociais e culturais do País;

12.12) consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade 
estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e 
internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior;

12.13) expandir atendimento específico a populações do campo e co-
munidades indígenas e quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e 
formação de profissionais para atuação nessas populações;

12.14) mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal 
de nível superior, destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e 
matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação 
tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica;
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12.15) institucionalizar programa de composição de acervo digital de re-
ferências bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a aces-
sibilidade às pessoas com deficiência; 

12.16) consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à 
educação superior como forma de superar exames vestibulares isolados;

12.17) estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada pe-
ríodo letivo na educação superior pública;

12.18) estimular a expansão e reestruturação das instituições de edu-
cação superior estaduais e municipais cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio 
técnico e financeiro do Governo Federal, mediante termo de adesão a programa de 
reestruturação, na forma de regulamento, que considere a sua contribuição para a am-
pliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino dos 
entes mantenedores na oferta e qualidade da educação básica; 

12.19) reestruturar com ênfase na melhoria de prazos e qualidade da 
decisão, no prazo de 2 (dois) anos, os procedimentos adotados na área de avaliação, 
regulação e supervisão, em relação aos processos de autorização de cursos e institui-
ções, de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos superiores e de 
credenciamento ou recredenciamento de instituições, no âmbito do sistema federal 
de ensino;

12.20) ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do 
Programa   Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei nº 11.096, de 13 de 
janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes 
regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou a distância, com ava-
liação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos processos conduzidos pelo 
Ministério da Educação;

12.21) fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES 
e ICTs nas áreas estratégicas definidas pela política e estratégias nacionais de ciência, 
tecnologia e inovação. 

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção 
de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema 
de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 
35% (trinta e cinco por cento) doutores.

Estratégias:
13.1) aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

- SINAES, de que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, fortalecendo as ações de 
avaliação, regulação e supervisão;

13.2) ampliar a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estu-
dantes - ENADE, de modo a ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas 
no que diz respeito à aprendizagem resultante da graduação;

13.3) induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições de edu-
cação superior, fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação, bem 
como a aplicação de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 
fortalecidas, destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente;

13.4) promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e li-
cenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, integrando-os às de-
mandas e necessidades das redes de educação básica, de modo a permitir aos gradu-
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andos a aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico de 
seus futuros alunos (as), combinando formação geral e específica com a prática didá-
tica, além da educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades 
das pessoas com deficiência;

13.5) elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua 
atividade, de modo que realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada 
a programas de pós-graduação stricto sensu;

13.6) substituir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENA-
DE aplicado ao final do primeiro ano do curso de graduação pelo Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM, a fim de apurar o valor agregado dos cursos de graduação;

13.7) fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de 
educação superior, com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio 
de plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade 
nacional e internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão;

13.8) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de 
graduação presenciais nas universidades públicas, de modo a atingir 90% (noventa 
por cento) e, nas instituições privadas, 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e 
fomentar a melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) 
anos, pelo  menos 60% (sessenta por cento) dos estudantes apresentem desempe-
nho positivo igual ou superior a 60% (sessenta por cento) no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes - ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos 75% 
(setenta e cinco por cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou 
superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada área de formação 
profissional;

13.9) promover a formação inicial e continuada dos(as) profissionais 
técnico-administrativos da educação superior. 

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 
stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 
25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

Estratégias:
14.1) expandir o financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio 

das agências oficiais de fomento; 
14.2) estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e as agências estaduais de 
fomento à pesquisa;

14.3) expandir o financiamento estudantil por meio do Fies à pós-gradu-
ação stricto sensu; 

14.4) expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utili-
zando inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância;

14.5) implementar ações para reduzir as desigualdades étnico- raciais e 
regionais e para favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades indí-
genas e quilombolas a programas de mestrado e doutorado;

14.6) ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, es-
pecialmente os de doutorado, nos campi novos abertos em decorrência dos programas 
de expansão e interiorização das instituições superiores públicas;

14.7) manter e expandir programa de acervo digital de referências biblio-
gráficas para os cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com 
deficiência;
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14.8) estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação 
stricto sensu, em particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, 
Química, Informática e outros no campo das ciências;

14.9) consolidar programas, projetos e ações que objetivem a internacio-
nalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede 
e o fortalecimento de grupos de pesquisa; 

14.10) promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e inter-
nacional, entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão;

14.11) ampliar o investimento em pesquisas com foco em desenvolvi-
mento e estímulo à inovação, bem como incrementar a formação de recursos humanos 
para a inovação, de modo a buscar o aumento da competitividade das empresas de 
base tecnológica;

14.12) ampliar o investimento na formação de doutores de modo a atin-
gir a proporção de 4 (quatro) doutores por 1.000 (mil) habitantes;

14.13) aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científi-
co e tecnológico do País e a competitividade internacional da pesquisa brasileira, am-
pliando a cooperação científica com empresas, Instituições de Educação Superior - IES 
e demais Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs;

14.14) estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a for-
mação de recursos humanos que valorize a diversidade regional e a biodiversidade da 
região amazônica e do cerrado, bem como a gestão de recursos hídricos no semiárido 
para mitigação dos efeitos da seca e geração de emprego e renda na região;

14.15) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das ICTs, de 
modo a incrementar a inovação e a produção e registro de patentes.

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 art. 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.

Estratégias:
15.1) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apre-

sente diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação e da ca-
pacidade de atendimento, por parte de instituições públicas e comunitárias de educa-
ção superior existentes nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e defina obrigações 
recíprocas entre os partícipes;

15.2) consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados 
em cursos de licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - SINAES, na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, inclusi-
ve a amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de educação 
básica;

15.3) ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudan-
tes matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissio-
nais para atuar no magistério da educação básica;

15.4) consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e 
as matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, 
bem como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos;
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15.5) implementar programas específicos para formação de profissionais 
da educação para as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e 
para a educação especial; 

15.6) promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e es-
timular a renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do(a) 
aluno(a), dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber e 
didática específica e incorporando as modernas tecnologias de informação e comuni-
cação, em articulação com a base nacional comum dos currículos da educação básica, 
de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE; 

15.7) garantir, por meio das funções de avaliação, regulação e supervisão 
da educação superior, a plena implementação das respectivas diretrizes curriculares;

15.8) valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação 
de nível médio e superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho sistemá-
tico de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da educação básica;

15.9) implementar cursos e programas especiais para assegurar forma-
ção específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes 
com formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados 
em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício;

15.10) fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológi-
cos de nível superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) 
profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério;

15.11) implantar, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, política 
nacional de formação continuada para os(as) profissionais da educação de outros seg-
mentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração entre os entes 
federados;

15.12) instituir programa de concessão de bolsas de estudos para que 
os professores de idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos 
de imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas 
que lecionem;

15.13) desenvolver modelos de formação docente para a educação pro-
fissional que valorizem a experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e 
estaduais de educação profissional, de cursos voltados à complementação e certifica-
ção didático-pedagógica de profissionais experientes.

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 siste-
mas de ensino.

Estratégias:
16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico 

para dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva 
oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e 
articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

16.2) consolidar política nacional de formação de professores e profes-
soras da educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições 
formadoras e processos de certificação das atividades formativas;

16.3) expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, 
paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens 

14365 miolo.indd   64 6/23/15   10:54 AM



65

culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo 
de outros, a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede públi-
ca de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da 
cultura da investigação;

16.4) ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos 
professores e das professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente ma-
teriais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível;

16.5) ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos pro-
fessores e das professoras e demais profissionais da educação básica;

16.6) fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas 
públicas de educação básica, por meio da implementação as ações do Plano Nacional 
do Livro e Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos 
para acesso a bens culturais pelo magistério público.

Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes pú-
blicas 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 vi-
gência deste PNE. 

Estratégias:
17.1) constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do 

primeiro ano de vigência deste PNE, fórum permanente, com representação da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos trabalhadores da educação, para 
acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica;

17.2) constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento 
da 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; 

17.3) implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, planos de Carreira para os(as) profissionais do magistério das redes 
públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei nº 11.738, de 
16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho 
em um único estabelecimento escolar;

17.4) ampliar a assistência financeira específica da União aos entes fede-
rados para implementação de políticas de valorização dos(as) profissionais do magisté-
rio, em particular o piso salarial nacional profissional.

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 bási-
ca pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei 
federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

Estratégias:
18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até 

o início do terceiro ano de vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, 
dos respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, 
dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos 
de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encon-
trem vinculados;
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18.2) implantar, nas redes públicas de educação básica e superior, acom-
panhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais 
experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão 
pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de 
aprofundamento de estudos na área de atuação do (a) professor(a), com destaque 
para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina;

18.3) realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada 2 (dois) 
anos a partir do segundo ano de vigência deste PNE, prova nacional para subsidiar os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante adesão, na realização de concur-
sos públicos de admissão de profissionais do magistério da educação básica pública;

18.4) prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, licenças remuneradas e incentivos para 
qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu;

18.5) realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PNE, 
por iniciativa do Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo dos(as) 
profissionais da educação básica de outros segmentos que não os do magistério;

18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo 
e das comunidades indígenas e quilombolas no provimento de cargos efetivos para 
essas escolas;

18.7) priorizar o repasse de transferências federais voluntárias, na área 
de educação, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que tenham aprovado 
lei específica estabelecendo planos de Carreira para os(as) profissionais da educação;

18.8) estimular a existência de comissões permanentes de profissionais 
da educação de todos os sistemas de ensino, em todas as instâncias da Federação, para 
subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos 
planos de Carreira.

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetiva-
ção da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e de-
sempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, 
prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.

Estratégias:
19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área 

da educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que 
regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação na-
cional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras 
de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da 
comunidade escolar;

19.2) ampliar os programas de apoio e formação aos(às) conselheiros(as) 
dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de 
alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos(às) representantes 
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garan-
tindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos 
e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de 
suas funções;

19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a consti-
tuírem Fóruns Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as conferências 
municipais, estaduais e distrital bem como efetuar o acompanhamento da execução 
deste PNE e dos seus planos de educação;
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19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e 
o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes, 
inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentan-
do a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas 
representações;

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares 
e conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização 
na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de con-
selheiros, assegurando- se condições de funcionamento autônomo;

19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, 
alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currícu-
los escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a partici-
pação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares;

19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de 
gestão financeira nos estabelecimentos de ensino; 

19.8) desenvolver programas de formação de diretores e gestores es-
colares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de 
critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados 
por adesão.

Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma 
a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB 
do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez 
por cento) do PIB ao final do decênio.

Estratégias:
20.1) garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para 

todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se as políticas 
de colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1º do art. 75 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de 
cada ente federado, com vistas a atender suas demandas educacionais à luz do padrão 
de qualidade nacional; 

20.2) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da ar-
recadação da contribuição social do salário-educação;

20.3) destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acrésci-
mo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma 
da lei específica, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira 
pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cum-
primento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal;

20.4) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos 
termos do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados 
em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais 
eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de acompa-
nhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da Educa-
ção, as Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios e os Tribunais de Contas 
da União, dos Estados e dos Municípios;

20.5) desenvolver, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, estudos e acompanhamento regular dos investi-
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mentos e custos por aluno da educação básica e superior pública, em todas as suas 
etapas e modalidades; 

20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado 
o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos 
estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base 
nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será pro-
gressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ;

20.7) implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para 
o financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação básica, 
a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educa-
cionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos 
demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e 
conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de 
material didático-escolar, alimentação e transporte escolar;

20.8) o CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e será continuamente 
ajustado, com base em metodologia formulada pelo Ministério da Educação - MEC, e 
acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Edu-
cação - CNE e pelas Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e de Educação, 
Cultura e Esportes do Senado Federal;

20.9) regulamentar o parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constitui-
ção Federal, no prazo de 2 (dois) anos, por lei complementar, de forma a estabelecer 
as normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de educação em regime 
de colaboração, com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e 
efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União no combate às de-
sigualdades educacionais regionais, com especial atenção às regiões Norte e Nordeste;

20.10) caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos 
financeiros a todos os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não consegui-
rem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ;

20.11) aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade Educa-
cional, assegurando padrão de qualidade na educação básica, em cada sistema e rede 
de ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade aferidas por institutos oficiais 
de avaliação educacionais; 

20.12) definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos 
à educação ao longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades edu-
cacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do 
sistema de ensino, a serem pactuados na instância prevista no § 5º do art. 7º desta Lei.

_____
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 8.069/90 à pag. 34 do vol. 17;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23
Lei nº 10.639/03 à pág. 39 do vol. 30;
Lei nº 10.861/04 à pág. 50 do vol. 31;
Lei nº 11.096/05 à pág. 35 do vol. 32;
Lei nº 11.494/07 à pág. 31 do vol. 34;
Lei nº 11.645/08 à pág. 27 do vol. 35.

_______________________________
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LEI Nº 13.006, DE 26 DE JUNHO DE 2014
Acrescenta § 8º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, para obrigar a exibição de filmes de 
produção nacional nas escolas de educação básica

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 

vigorar acrescido do seguinte § 8º:
“Art. 26.  .....................................................................................................
...................................................................................................................
§ 8º A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente  

curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibi-
ção obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de junho de 2014; 193º da Independência e 126º da República.

DILMA ROUSSEFF

______
NOTA:
A Lei nº 9.394/96  encontra-se à pág. 52  do vol. 22/23. 

_______________________________

LEI Nº 13.010, DE 26 DE JUNHO DE 2014
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados 

sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante,  
e altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:

Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 18-A, 18-B e 70-A:

“Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cui-
dados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas 
de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos inte-
grantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de 
medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-
-los, educá-los ou protegê-los.

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se:
I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o 

uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em:
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a) sofrimento físico; ou
b) lesão;
II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de trata-

mento em relação à criança ou ao adolescente que:
a) humilhe; ou
b) ameace gravemente; ou 
c) ridicularize.”
“Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, 

os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa en-
carregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los 
que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de cor-
reção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com 
a gravidade do caso:

I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à 
família;

II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado;
V - advertência.
Parágrafo único.  As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo 

Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais.”
“Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de-

verão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de 
ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradan-
te e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo 
como principais ações:

I - a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação 
do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de 
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção 
aos direitos humanos;

II - a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Públi-
co e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da 
Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na pro-
moção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;

III - a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, 
educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção 
e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das com-
petências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao 
enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente;

IV - o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos 
que envolvam violência contra a criança e o adolescente;

V - a inclusão, nas políticas públicas, de ações que visem a garantir os 
direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal, e de atividades junto 
aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate 
e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 
degradante no processo educativo;

VI - a promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de 
ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situa-
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ção de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e 
de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente.

Parágrafo único.  As famílias com crianças e adolescentes com defici-
ência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção 
e proteção.”

Art. 2º Os arts. 13 e 245 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passam 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de trata-
mento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obri-
gatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo 
de outras providências legais.

..........................................................................................................” (NR)
“Art. 245. (VETADO)”.

Art. 3º O art. 26 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 § 9º:

“Art. 26. ......................................................................................................
...................................................................................................................
§ 9º Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas 

as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos, como temas 
transversais, nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como 
diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
observada a produção e distribuição de material didático adequado.” (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de junho  de 2014; 193º da Independência e 126º da República.

DILMA ROUSSEFF
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 8.069/90 à pág. 34 do vol. 17;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23.

_______________________________

LEI Nº 13.046, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2014
Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e dá outras providências”, para obrigar entidades a terem,  
em seus quadros, pessoal capacitado para reconhecer e reportar maus-tratos  

de crianças e adolescentes

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida 

dos seguintes dispositivos: 
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“Art. 70-B.  As entidades, públicas e privadas, que atuem nas áreas a que 
se refere o art. 71, dentre outras, devem contar, em seus quadros, com pessoas capaci-
tadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus-tratos 
praticados contra crianças e adolescentes.

Parágrafo único.  São igualmente responsáveis pela comunicação de que 
trata este artigo, as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função, ofício, ministé-
rio, profissão ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescen-
tes, punível, na forma deste Estatuto, o injustificado retardamento ou omissão, culpo-
sos ou dolosos.”

“Art. 94-A.  As entidades, públicas ou privadas, que abriguem ou recep-
cionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter, em seus 
quadros, profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspei-
tas ou ocorrências de maus-tratos.”

“Art. 136.  ...................................................................................................
...................................................................................................................
XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, 

ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos 
em crianças e adolescentes.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de dezembro de 2014; 193º da Independência e 126º da Re-
pública. 

DILMA ROUSSEFF

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

_______________________________
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DECRETO Nº 8.204, DE 7 DE MARÇO DE 2014
Altera o Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005, que regulamenta o disposto  

na Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que institui o  
Programa Universidade para Todos - ProUni

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
no art. 1º e no art. 3º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005,

Decreta:

Art. 1º O Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 8º As instituições de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, 
inclusive beneficentes de assistência social, poderão oferecer bolsas integrais e par-
ciais de cinquenta por cento adicionais àquelas previstas em seus respectivos termos 
de adesão.”(NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de março de 2014; 193º da Independência e 126º da  
República.

DILMA ROUSSEFF

______
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 11.096/05 à pág. 35 do vol. 32;
Decreto nº 5.493/05 à pág. 81 do vol. 32.

_______________________________

DECRETO Nº 8.242, DE 23 DE MAIO DE 2014
Regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o 

processo de certificação das entidades beneficentes de assistência social e sobre 
procedimentos de isenção das contribuições para a seguridade social

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na 
Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e na Lei nº 12.868, de 15 de outubro de 2013,

Decreta:

Art. 1º  A certificação das entidades beneficentes de assistência social 
será concedida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconheci-
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das como entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação 
de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação e que atendam ao dis-
posto na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e neste Decreto.

Art. 2º  Para obter a certificação, as entidades deverão obedecer ao prin-
cípio da universalidade do atendimento e às exigências da Lei nº 12.101, de 2009, e 
deste Decreto, vedado o direcionamento de suas atividades exclusivamente a seus as-
sociados ou a categoria profissional.

TÍTULO I
DA CERTIFICAÇÃO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Da Certificação e da Renovação

Art. 3º  A certificação ou sua renovação será concedida à entidade 
que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, o cumprimento do 
disposto nos Capítulos I a IV deste Título, isolada ou cumulativamente, conforme 
sua área de atuação, e que apresente os seguintes documentos:

I - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
- CNPJ;

II - cópia da ata de eleição dos dirigentes e do instrumento comproba-
tório de representação legal, quando for o caso;

III - cópia do ato constitutivo registrado, que demonstre o cumpri-
mento dos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 12.101, de 2009;

IV - relatório de atividades desempenhadas no exercício fiscal ante-
rior ao requerimento, destacando informações sobre o público atendido e os re-
cursos envolvidos;

V - balanço patrimonial;
VI - demonstração das mutações do patrimônio líquido;
VII - demonstração dos fluxos de caixa; e
VIII - demonstração do resultado do exercício e notas explicativas, 

com receitas e despesas segregadas por área de atuação da entidade, se for o caso. 
§ 1º  Será certificada, na forma deste Decreto, a entidade legalmente 

constituída e em funcionamento regular há, pelo menos, doze meses, imediata-
mente anteriores à data de apresentação do requerimento.

§ 2º  Em caso de necessidade local atestada pelo gestor do Sistema 
Único de Saúde - SUS ou do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, o período 
de cumprimento dos requisitos de que trata este artigo poderá ser reduzido se a 
entidade for prestadora de serviços por meio de contrato, convênio ou instrumento 
congênere celebrado com o gestor do sistema. 

§ 3º  A entidade certificada deverá atender às exigências previstas 
nos Capítulos I a IV deste Título, conforme sua área de atuação, durante todo o 
período de validade da certificação, sob pena de cancelamento da certificação a 
qualquer tempo. 
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§ 4º  As demonstrações contábeis a que se referem os incisos V a VIII 
do caput serão relativas ao exercício fiscal anterior ao do requerimento da certifi-
cação e elaboradas por profissional legalmente habilitado, atendidas as normas do 
Conselho Federal de Contabilidade.

§ 5º  As entidades de que trata o art. 1º cuja receita bruta anual for 
superior ao limite máximo estabelecido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão submeter sua escrituração 
a auditoria independente realizada por instituição credenciada junto ao Conselho 
Regional de Contabilidade.

§ 6º  Na apuração da receita bruta anual, para fins do § 5º, também 
serão computadas as doações e as subvenções recebidas ao longo do exercício fis-
cal, em todas as atividades realizadas.

§ 7º  As entidades que prestam serviços exclusivamente na área de 
assistência social e as indicadas no inciso I do § 2º do art. 38 ficam dispensadas da 
apresentação dos documentos referidos nos incisos V a VII do caput.

Art. 4º  Os requerimentos de concessão da certificação e de sua reno-
vação deverão ser protocolados junto aos Ministérios da Saúde, da Educação ou do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme a área de atuação prepon-
derante da entidade, acompanhados dos documentos necessários à sua instrução, 
nos termos deste Decreto.

§ 1º  Os requerimentos deverão ser analisados, de acordo com a or-
dem cronológica de seu protocolo, no prazo de até seis meses, salvo em caso de 
necessidade de diligência devidamente justificada, na forma do § 2º.

§ 2ºo  Para fins de complementação de documentação, será permitida 
uma única diligência por cada Ministério, considerando a área de atuação da enti-
dade, a ser por ela atendida no prazo de trinta dias, contado da data da notificação 
e prorrogável uma vez, por igual período.

§ 3º  O não atendimento pela entidade à diligência para complemen-
tação da documentação implicará o indeferimento do requerimento pelo Ministé-
rio certificador. 

§ 4º  Os Ministérios a que se refere o caput poderão solicitar esclare-
cimentos e informações aos órgãos públicos e à entidade interessada, sem prejuízo 
da diligência de que trata o § 2º, desde que relevantes para a tomada de decisão 
sobre o requerimento. 

§ 5º  A decisão sobre o requerimento de concessão da certificação ou 
de sua renovação deverá ser publicada no Diário Oficial da União e na página do 
Ministério certificador, na internet, sem prejuízo de comunicação às entidades, por 
escrito ou em meio eletrônico.

§ 6º  Os requerimentos de concessão da certificação ou de sua re-
novação deverão ser apresentados em formulário próprio a ser definido em ato 
específico de cada um dos Ministérios referidos no caput.

§ 7º Os requerimentos de que trata este artigo serão considerados 
recebidos a partir da data de seu protocolo, em sistema informatizado próprio com 
acesso pela internet.

§ 8º  Os Ministérios a que se refere o caput deverão adotar sistemas 
padronizados de protocolo, contendo, no mínimo, os dados sobre o nome da en-
tidade, seu número de inscrição no CNPJ, os documentos obrigatórios previstos 
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no art. 3º e a especificação dos seus efeitos quando se tratar de requerimento de 
renovação, de acordo com o disposto no art. 8º.

Art. 5º  As certificações concedidas a partir da publicação da Lei nº 
12.868, de 15 de outubro de 2013, terão prazo de três anos, contado da data da publi-
cação da decisão de deferimento.

§ 1º  As certificações que forem renovadas a partir da publicação da Lei 
nº 12.868, de 2013, terão prazo de cinco anos, contado da data da publicação da deci-
são de deferimento, para as entidades que tenham receita bruta anual igual ou inferior 
a um milhão de reais.

§ 2º  Na apuração da receita bruta anual:
I - serão computadas as doações e as subvenções recebidas ao longo do 

exercício, em todas as atividades realizadas; e
II - será considerada a documentação relativa ao ano-calendário anterior 

ao do requerimento da certificação.

Art. 6º  Para os requerimentos de renovação da certificação protocola-
dos no prazo previsto no § 1º do art. 24 da Lei nº 12.101, de 2009, o efeito da decisão 
contará:

I - do término da validade da certificação anterior, se a decisão for favo-
rável; ou

II - da data de publicação da decisão de indeferimento.

Art. 7º  Os requerimentos de renovação protocolados após o prazo pre-
visto no § 1º do art. 24 da Lei nº 12.101, de 2009, serão considerados como requeri-
mentos para concessão da certificação.

Parágrafo único.  A entidade não será beneficiada pela isenção do paga-
mento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, no período compreendido entre o término da validade da certificação ante-
rior e a data de publicação da decisão, favorável ou desfavorável.

Art. 8º  O protocolo do requerimento de renovação da certificação será 
considerado prova da certificação até o julgamento do seu processo pelo Ministério 
certificador.

§ 1º O disposto no caput aplica-se aos requerimentos de renovação da 
certificação redistribuídos nos termos do art. 35 da Lei nº 12.101, de 2009, assegurado 
às entidades interessadas o fornecimento de cópias dos protocolos.

§ 2º  O disposto no caput não se aplica aos requerimentos de renovação 
da certificação protocolados fora do prazo legal ou com certificação anterior tornada 
sem efeito por qualquer motivo.

§ 3º  A validade e a tempestividade do protocolo  serão confirmadas pelo 
interessado mediante consulta da tramitação processual do requerimento na página 
do Ministério certificador na internet ou, na impossibilidade, por certidão expedida 
pelo Ministério certificador. 

Art. 9º  As informações sobre a tramitação dos processos administrativos 
que envolvam a concessão de certificação, sua renovação ou seu cancelamento deve-
rão ser disponibilizadas na página do Ministério certificador na internet.
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Seção II
Da Entidade com Atuação em mais de uma Área

Art. 10.  A entidade que atuar em mais de uma das áreas a que se refere 
o art. 1º deverá requerer a concessão da certificação ou sua renovação junto ao Minis-
tério certificador da sua área de atuação preponderante, sem prejuízo da comprovação 
dos requisitos exigidos para as demais áreas.

§ 1º  A atividade econômica principal constante do CNPJ deverá corres-
ponder ao principal objeto de atuação da entidade, verificado nos documentos apre-
sentados nos termos do art. 3], sendo preponderante a área na qual a entidade realiza 
a maior parte de suas despesas.

§ 2º  A área de atuação preponderante da entidade será verificada  pelo 
Ministério certificador que receber o requerimento, na forma indicada no § 1º, antes 
da análise dos requisitos exigidos para sua concessão ou sua renovação.

§ 3º  Na hipótese de recebimento de requerimento por  Ministério sem 
competência pela certificação na área de atuação preponderante da entidade, este 
será encaminhado ao Ministério certificador competente, considerada a data do proto-
colo inicial para fins de comprovação de sua tempestividade.

§ 4º Os requerimentos das entidades de que trata o inciso I do § 2º do 
art. 18 da Lei nº 12.101, de 2009, serão analisados pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, observados os requisitos exigidos na referida Lei e neste 
Decreto, salvo quando atuarem exclusivamente nas áreas de saúde ou de educação.

Art. 11.  O requerimento de concessão da certificação ou de sua reno-
vação protocolado em mais de um Ministério pela mesma entidade será analisado de 
acordo com a ordem cronológica do Ministério certificador competente na área de 
atuação preponderante da entidade.

Art. 12.  As entidades de que trata esta Seção deverão manter escritura-
ção contábil com registros segregados de modo a evidenciar o seu patrimônio, as suas 
receitas, os custos e despesas de cada área de atuação, conforme normas do Conselho 
Federal de Contabilidade.

Parágrafo único.  Os registros de atos e fatos devem ser segregados por 
área de atuação da entidade e obedecer aos critérios específicos de cada área, a fim de 
possibilitar a comprovação dos requisitos para sua certificação como entidade benefi-
cente de assistência social.

Art. 13.  A concessão da certificação ou renovação de entidade com atu-
ação em mais de uma das áreas referidas no art. 1º dependerá da manifestação dos 
demais Ministérios certificadores competentes nas respectivas áreas de atuação.

§ 1º  O requerimento de concessão da certificação ou de sua renovação 
deverá ser instruído com os documentos previstos neste Decreto para certificação em 
cada uma das áreas de atuação da entidade.

§ 2º  Recebido o requerimento de concessão da certificação ou de sua 
renovação, o Ministério certificador competente na área de atuação preponderante da 
entidade consultará os demais Ministérios interessados, que se manifestarão no prazo 
de trinta dias, prorrogável por igual período, sobre o cumprimento dos requisitos nas 
suas respectivas áreas.
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§ 3º  O requerimento deverá ser analisado pelos Ministérios certificado-
res interessados e somente será deferido se constatado o cumprimento dos requisitos 
previstos na Lei no 12.101, de 2009, e neste Decreto, para cada uma de suas áreas de 
atuação. 

§ 4º  As entidades com atuação preponderante nas áreas de educação ou 
de saúde deverão, para fins de comprovação dos requisitos no âmbito da assistência 
social, demonstrar:

I - a inscrição das ações assistenciais junto aos Conselhos municipal ou 
distrital de assistência social onde desenvolvam suas ações; 

II - que as ações e serviços socioassistenciais atendem aos requisitos pre-
vistos no art. 18 da Lei nº 12.101, de 2009, e neste Decreto; e

III - que suas ações socioassistenciais integram o sistema de cadastro 
nacional de entidades e organizações de assistência social de que trata o inciso XI do 
caput do art. 19 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Seção III
Do Recurso contra a Decisão de Indeferimento da Certificação

Art. 14.  Da decisão que indeferir o requerimento de concessão ou reno-
vação ou que cancelar a certificação caberá recurso no prazo de trinta dias, contado da 
data de sua publicação.

§ 1º  O recurso será dirigido à autoridade certificadora que, se não re-
considerar a decisão no prazo de dez dias, encaminhará ao Ministro de Estado para 
julgamento, no prazo de sessenta dias.

§ 2º  Na hipótese de interposição de recurso pelas entidades referidas 
no art. 10, a autoridade certificadora, sempre que necessário, consultará os demais 
Ministérios competentes pela certificação nas áreas de atuação não preponderantes, 
que se manifestarão no prazo de quinze dias, interrompendo o prazo de dez dias pre-
visto no § 1º.

§ 3º  O recurso poderá abranger questões de legalidade e mérito.
§ 4º  Após o recebimento do recurso pelo Ministro de Estado, será aberto 

prazo de quinze dias, que suspenderá o prazo de sessenta dias previsto no § 1º, para 
manifestação, por meio eletrônico, da sociedade civil, não sendo admitidas manifesta-
ções encaminhadas sem a identificação do autor.

§ 5º  O recurso protocolado fora do prazo previsto no caput não será 
admitido.

§ 6º  O disposto no caput não impede o lançamento do crédito tributário 
correspondente. 

§ 7º  Se o lançamento a que se refere o § 6º for impugnado em razão de 
questionamentos sobre os requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impug-
nação aguardará o julgamento do recurso de que trata o caput, e o crédito tributário 
permanecerá suspenso nesse período.

§ 8º  O sobrestamento de que trata o §7º não impede o trâmite do res-
pectivo processo administrativo fiscal ou de outro relativo a lançamento efetuado por 
descumprimento de requisito de que trata o art. 46. 

§ 9º  O Ministério certificador comunicará o resultado do julgamento do 
recurso de que trata o caput à Secretaria da Receita Federal do Brasil até o quinto dia 
útil do mês subsequente à decisão.
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§ 10.  Na hipótese do § 7º, caso o lançamento esteja fundamentado em 
descumprimento de requisitos de certificação, o crédito tributário por ele constituído:

I - será extinto, se o julgamento do recurso de que trata o caput for favo-
rável à entidade; ou

II - será exigido na forma do Processo Administrativo Fiscal, disciplinado 
pelo Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, se o julgamento for desfavorável à 
entidade.

Seção IV
Da Supervisão e do Cancelamento da Certificação

Art. 15.  Compete aos Ministérios da Saúde, da Educação e do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome supervisionar as entidades certificadas e zelar 
pela manutenção do cumprimento dos requisitos necessários à certificação, podendo, 
a qualquer tempo, determinar a apresentação de documentos, a realização de audito-
rias ou o cumprimento de diligências.

§ 1º  Cada Ministério certificador regulamentará os procedimentos e os 
prazos para a realização da supervisão às entidades.

§ 2º  Sem prejuízo das representações a que se refere o art. 17, o Minis-
tério certificador competente poderá, de ofício, determinar a apuração de indícios de 
irregularidades no cumprimento da Lei nº 12.101, de 2009, ou deste Decreto.

Art. 16.  A autoridade competente para a certificação determinará o seu 
cancelamento, a qualquer tempo, caso constate o descumprimento dos requisitos ne-
cessários à sua obtenção.

§ 1º  A certificação será cancelada a partir da ocorrência do fato que en-
sejou o descumprimento dos requisitos necessários à sua concessão ou manutenção, 
após processo iniciado de ofício pela autoridade a que se refere o caput ou por meio de 
representação, aplicado, em ambas as hipóteses, o procedimento previsto no art. 17.

§ 2º  O Ministério competente pela certificação na área de atuação não 
preponderante deverá supervisionar as entidades em sua área, devendo notificar a 
autoridade certificadora sobre o descumprimento dos requisitos necessários à manu-
tenção da certificação, para que promova seu cancelamento, nos termos deste artigo.

§ 3º  A autoridade de que trata o caput deverá comunicar o cancelamen-
to à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o quinto dia útil do mês subsequente 
ao cancelamento da certificação.

Seção V
Da Representação

Art. 17.  Verificada a prática de irregularidade pela entidade certifica-
da, são competentes para representar, motivadamente, ao Ministério certificador, sem 
prejuízo das atribuições do Ministério Público:

I - o gestor municipal, distrital ou estadual do SUS ou do SUAS e o gestor 
da educação municipal, distrital ou estadual;

II - a Secretaria da Receita Federal do Brasil;
III - os conselhos de acompanhamento e controle social previstos na Lei 

no 11.494, de 20 de junho de 2007, e os Conselhos de Assistência Social e de Saúde; e
IV - o Tribunal de Contas da União.
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§ 1º  A representação será realizada por meio eletrônico ou físico e deve-
rá conter a qualificação do seu autor, a descrição dos fatos a serem apurados e, sempre 
que possível, a documentação e as informações para o esclarecimento do pedido.

§ 2º  Caberá ao Ministério certificador:
I - comunicar a formalização de representação à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil até o quinto dia útil do mês subsequente, salvo se esta figurar como 
parte na representação;

II - solicitar ao autor da representaçãoque complemente as informações 
apresentadas, no prazo de dez dias, quando necessário;

III - notificar a entidade certificada para que, no prazo de trinta dias, 
apresente defesa;

IV - solicitar, caso a representação aponte indícios de irregularidades 
referentes às áreas de atuação não preponderantes da entidade certificada, que os 
Ministérios competentes pela certificação nessas áreas se manifestem, no prazo de 
trinta dias; e

V - analisar e decidir sobre a representação, no prazo de trinta dias, con-
tado:

a) da apresentação de defesa; ou
b) do termo final do prazo de que trata o inciso II sem apresentação de 

complementação das informações solicitadas.
§ 3º  O Ministério certificador poderá arquivar a representação no caso 

de insuficiência ou de não apresentação das informações solicitadas na forma do inciso 
II do § 2º .

§ 4º  Os processos de requerimento de renovação da certificação e de 
representação, que estejam em tramitação concomitante, deverão ser julgados simul-
taneamente. 

§ 5º  Da decisão que julgar procedente a representação, cabe recurso por 
parte da entidade certificada ao Ministro de Estado do Ministério certificador, no prazo 
de trinta dias, contado de sua notificação, na forma do art. 14.

§ 6º  Indeferido o recurso ou decorrido o prazo para sua apresentação 
pela entidade certificada, o Ministério certificador cancelará a certificação e dará ci-
ência do fato à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o quinto dia útil do mês 
subsequente à publicação da sua decisão.

§ 7º  Julgada improcedente a representação, será dada ciência à Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil, e o processo correspondente será arquivado.

§ 8º  A decisão final sobre o recurso de que trata o § 5º deverá ser prolata-
da em até noventa dias, contados da data do seu recebimento pelo Ministro de Estado.

§ 9º  A entidade e o autor da representação serão comunicados sobre o 
resultado do julgamento da representação, por ofício da autoridade julgadora, acom-
panhado de cópia da decisão.

CAPÍTULO II
DA CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES DE SAÚDE

Art. 18.  Compete ao Ministério da Saúde conceder ou renovar a certifi-
cação das entidades beneficentes de assistência social da área de saúde que preenche-
rem os requisitos previstos na Lei no 12.101, de 2009, e neste Decreto.

Parágrafo único.  Consideram-se entidades beneficentes de assistência 
social na área de saúde aquelas que atuem diretamente na atenção à saúde. 
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Art. 19.  O requerimento de concessão ou renovação da certificação de 
entidade que atue na área da saúde deverá ser protocolado junto ao Ministério da 
Saúde, em sistema próprio, acompanhado dos seguintes documentos:

I - aqueles previstos no art. 3º;
II - cópia da proposta de oferta da prestação de serviços ao SUS no per-

centual mínimo de sessenta por cento, efetuada pelo responsável legal da entidade ao 
gestor local do SUS, protocolada junto à Secretaria de Saúde respectiva; e

III - cópia do contrato, convênio ou instrumento congênere firmado com 
o gestor do SUS.

§ 1º  Caso não haja interesse do gestor do SUS na contratação dos ser-
viços de saúde ofertados pela entidade ou havendo contratação abaixo do percentual 
mínimo a que se refere o inciso II do caput do art. 4º da Lei nº 12.101, de 2009, a enti-
dade de saúde instruirá seu requerimento com:

I - os documentos previstos nos incisos I a III do caput, se for o caso;
II - declaração fornecida pelo gestor do SUS que ateste a ausência de 

interesse; e
III - demonstrativo contábil que comprove a aplicação de percentual em 

gratuidade, na forma do disposto no art. 8º da Lei nº 12.101, de 2009.
§ 2º  A entidade de saúde de reconhecida excelência que optar por rea-

lizar projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, nos termos do art. 11 
da Lei nº 12.101, de 2009, deverá apresentar os documentos previstos no inciso I do 
caput, além dos seguintes:

I - portaria de reconhecimento de excelência para apresentação de pro-
jetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, editada pelo Ministério da 
Saúde;

II - cópia do ajuste ou convênio celebrado com o Ministério da Saúde e 
dos termos aditivos, se houver;

III - demonstrações contábeis e financeiras submetidas a parecer con-
clusivo de auditor independente, legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de 
Contabilidade; 

IV - resumo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS e Informações à Previdência Social;

V - declaração fornecida pelo gestor do SUS atestando os resultados obti-
dos com a complementação prevista no § 4º do art. 11 da Lei nº 12.101, de 2009, para 
as entidades referidas no art. 24; e

VI - certidão, expedida por órgão competente do Ministério da Saúde, de 
aprovação dos relatórios finais referentes à execução dos projetos constantes do termo 
de ajuste ou convênio, e seus termos aditivos, relativos ao exercício fiscal anterior ao 
do requerimento, conforme regulamento vigente do Ministério da Saúde.

§ 3º  O Ministério da Saúde poderá exigir a apresentação de outros  
documentos.

Art. 20.  A prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 
sessenta por cento será comprovada por meio dos registros das internações hospita-
lares e atendimentos ambulatoriais verificados nos sistemas de informações do Minis-
tério da Saúde.

§ 1º  Os atendimentos ambulatoriais e as internações hospitalares 
realizados pela entidade de saúde serão apurados de acordo com os seguintes  
critérios:
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I - produção de internações hospitalares medida pela razão paciente-dia; 
e

II - produção de atendimentos ambulatoriais medida por quantidade de 
atendimentos.

§ 2º  A produção da entidade de saúde que presta serviços exclusiva-
mente na área ambulatorial será verificada apenas pelo critério estabelecido no inciso 
II do §1º.

Art. 21.  A entidade de saúde que aderir a programas e estratégias prio-
ritárias definidas pelo Ministério da Saúde fará jus a índice percentual que será adicio-
nado ao total da prestação de serviços ofertados ao SUS, observado o limite máximo 
de dez por cento, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Saúde, para 
fins de comprovação da prestação anual de serviços ao SUS, de acordo com o disposto 
no art. 20.

Art. 22.  O atendimento do percentual mínimo de sessenta por cento de 
prestação de serviços ao SUS pode ser individualizado por estabelecimento ou pelo 
conjunto de estabelecimentos de saúde da pessoa jurídica, desde que não abranja ou-
tra entidade com personalidade jurídica própria que seja por ela mantida. 

Parágrafo único.  Para fins de cumprimento do percentual previsto no ca-
put, a entidade de saúde requerente poderá incorporar, no limite de dez por cento dos 
seus serviços, aqueles prestados ao SUS em estabelecimento a ela vinculado na forma 
do disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 12.101, de 2009.

Art. 23.  Para os requerimentos de renovação de certificação, caso a 
entidade de saúde não cumpra a exigência constante do art. 20 no exercício fiscal 
anterior ao do requerimento, o Ministério da Saúde avaliará o cumprimento da exi-
gência com base na média do total de prestação de serviços ao SUS pela entidade 
durante todo o período de certificação em curso, que deverá ser de, no mínimo, 
sessenta por cento.

§ 1º  Para fins do disposto no caput, apenas será admitida a avaliação da 
entidade de saúde pelo Ministério da Saúde caso haja o cumprimento, no mínimo, de 
cinquenta por cento da prestação de serviços de que trata o art. 20 em cada um dos 
anos do período de sua certificação.

§ 2º  A comprovação da prestação dos serviços ao SUS, conforme regu-
lamento do Ministério da Saúde, será feita com base nas internações hospitalares, nos 
atendimentos ambulatoriais e nas ações prioritárias realizadas.

Art. 24.  As entidades de saúde realizadoras de projetos de apoio ao de-
senvolvimento institucional do SUS que complementarem as atividades relativas aos 
projetos com a prestação de serviços gratuitos ambulatoriais e hospitalares deverão 
comprová-los mediante preenchimento dos sistemas de informações do Ministério da 
Saúde, com observação de não geração de créditos.

Art. 25.  O valor dos recursos despendidos e o conteúdo das atividades 
desenvolvidas no âmbito dos projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do 
SUS ou da prestação de serviços previstos no art. 24 deverão ser objeto de relatórios 
anuais encaminhados ao Ministério da Saúde para acompanhamento e fiscalização, 
sem prejuízo das atribuições dos órgãos de fiscalização tributária.
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§ 1º  Os relatórios previstos no caput deverão ser acompanhados de 
demonstrações contábeis e financeiras submetidas a parecer conclusivo de auditoria 
independente, realizada por instituição credenciada perante o Conselho Regional de 
Contabilidade.

§ 2º  O cálculo do valor da isenção prevista no § 2º do art. 11 da Lei nº 
12.101, de 2009, será realizado anualmente com base no exercício fiscal anterior.

§ 3º Tratando-se de requerimento de concessão, o recurso despendido 
pela entidade de saúde no projeto de apoio não poderá ser inferior ao valor das contri-
buições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 1991, referente ao exercício 
fiscal anterior ao do requerimento.

§ 4º  Caso os recursos despendidos nos projetos de apoio institucional 
não alcancem o valor da isenção usufruída, na forma do § 2º, a entidade deverá com-
plementar a diferença até o término do prazo de validade de sua certificação.

§ 5º  O disposto no § 4º alcança somente as entidades que tenham apli-
cado, no mínimo, setenta por cento do valor usufruído anualmente com a isenção nos 
projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS.

Art. 26.  As instituições reconhecidas nos termos da legislação como 
prestadoras de serviços de atenção em regime residencial e transitório, incluídas as 
comunidades terapêuticas que prestem serviços ao SUS de atendimento e acolhimento 
a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância 
psicoativa, poderão ser certificadas desde que:

I - sejam qualificadas como entidades de saúde; e
II - comprovem a prestação de serviços de que trata o caput.
§ 1º  O cumprimento dos requisitos estabelecidos nos incisos I e II do 

caput deverá observar os critérios definidos pelo Ministério da Saúde. 
§ 2º  A prestação dos serviços previstos no caput será pactuada com o 

gestor do SUS por meio de contrato, convênio ou instrumento congênere. 
§ 3º  O atendimento dos requisitos previstos neste artigo dispensa a ob-

servância das exigências previstas nos arts. 19 e 20.

Art. 27.  Excepcionalmente, será admitida a certificação de entidade que 
atue exclusivamente na promoção da saúde sem exigência de contraprestação do usu-
ário pelas ações e serviços de saúde realizados.

§ 1º  A oferta da totalidade de ações e serviços sem contraprestação do 
usuário dispensa a observância das exigências previstas nos arts. 19 e 20.

§ 2º  Para os fins do disposto no caput, a execução de ações e serviços de 
gratuidade em promoção da saúde será previamente pactuada por meio de contrato, 
convênio ou instrumento congênere com o gestor do SUS.

§ 3º  Para efeito do disposto no caput, são consideradas ações e serviços 
de promoção da saúde as atividades voltadas para redução de risco à saúde, desenvol-
vidas em áreas como:

I - nutrição e alimentação saudável;
II - prática corporal ou atividade física;
III - prevenção e controle do tabagismo;
IV - prevenção ao câncer, ao vírus da imunodeficiência humana - HIV, às 

hepatites virais, à tuberculose, à hanseníase, à malária e à dengue;
V - redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de ál-

cool e outras drogas;
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VI - redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito;
VII - prevenção da violência; e
VIII - redução da morbimortalidade nos diversos ciclos de vida.
§ 4º  A entidade interessada encaminhará o requerimento de certificação 

e anexará os demonstrativos contábeis de que trata o art. 3º, os documentos e outras 
informações estabelecidas em ato do Ministério da Saúde.

Art. 28.  Excepcionalmente será admitida a certificação de entidades 
que prestem serviços de atenção em regime residencial e transitório, incluídas as co-
munidades terapêuticas, que executem exclusivamente ações de promoção da saúde 
voltadas para pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de 
drogas, desde que comprovem a aplicação de, no mínimo, vinte por cento de sua recei-
ta bruta em ações de gratuidade.

§ 1º  Para fins do cálculo de que trata o caput, as receitas provenientes 
de subvenção pública e as despesas decorrentes não devem incorporar a receita bruta 
e o percentual aplicado em ações de gratuidade. 

§ 2º  A execução das ações de gratuidade em promoção da saúde será 
previamente pactuada com o gestor do SUS, por meio de contrato, convênio ou instru-
mento congênere. 

§ 3º  O atendimento dos requisitos previstos neste artigo dispensa a ob-
servância das exigências previstas nos arts. 19 e 20.

§ 4º  A entidade interessada encaminhará o requerimento de certificação 
e anexará os demonstrativos contábeis de que trata o art. 3º, os documentos e outras 
informações estabelecidas em ato do Ministério da Saúde. 

CAPÍTULO III
DA CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES DE EDUCAÇÃO

Art. 29.  Compete ao Ministério da Educação conceder ou renovar a cer-
tificação das entidades beneficentes de assistência social da área de educação que pre-
encherem os requisitos previstos na Lei no 12.101, de 2009, e neste Decreto. 

Art. 30.  Para os fins de concessão da certificação ou de sua renovação, 
a entidade de educação deverá observar o disposto nos arts. 13, 13-A e 13-B da Lei nº 
12.101, de 2009.

§ 1º  A adequação às diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional 
de Educação - PNE será demonstrada por meio de plano de atendimento que comprove 
a concessão de bolsas, eventuais benefícios complementares e projetos e atividades 
para a garantia da educação básica em tempo integral, submetido à aprovação do Mi-
nistério da Educação.

§ 2º  O plano de atendimento referido no § 1º constitui-se na descrição 
da concessão de bolsas, eventuais benefícios complementares e projetos e atividades 
para a garantia da educação básica em tempo integral desenvolvidos pela entidade 
para cumprimento do previsto nos arts.13, 13-A e 13-B da Lei nº 12.101, de 2009, e 
no planejamento destas ações para todo o período de vigência da certificação a ser 
concedida ou renovada.

§ 3º  O Ministério da Educação analisará o plano de atendimento visando 
ao cumprimento das metas do PNE, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e segundo critérios de qualidade e prioridade por 
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ele definidos, reservando-se o direito de determinar adequações, propondo medidas a 
serem implementadas pela entidade em prazo a ser fixado, sob pena de indeferimento 
do requerimento ou cancelamento da certificação.

§ 4º  Todas as bolsas de estudos a serem computadas como aplicação em 
gratuidade pela entidade deverão ser informadas ao Censo da Educação Básica e ao 
Censo da Educação Superior, conforme definido pelo Ministério da Educação.

§ 5º  O número total de bolsas de estudo, eventuais benefícios comple-
mentares e projetos e atividades para a garantia da educação básica em tempo integral 
deverão estar previstos no plano de atendimento, de forma discriminada.

§ 6º  Para fins de cumprimento do disposto nos arts. 13, 13-A e 13-B 
da Lei nº 12.101, de 2009, serão computadas as matrículas da educação profissional 
oferecidas em consonância com a Lei nº 9.394, de 1996, com a Lei nº 12.513, de 26 de 
outubro de 2011, e com o Decreto no 5.154, de 23 de julho de 2004, na forma definida 
pelo Ministério da Educação.

§ 7º  Para fins de cumprimento do disposto no art. 13 da Lei nº 12.101, 
de 2009, serão computadas as matrículas da educação de jovens e adultos oferecidas 
em consonância com a Lei nº 9.394, de 1996.

Art. 31.  O Ministério da Educação estabelecerá as definições necessárias 
ao cumprimento das proporções de bolsas de estudo, benefícios complementares e 
projetos e atividades para a garantia da educação básica em tempo integral, previstas 
nos arts. 13, 13-A e 13-B da Lei nº 12.101, de 2009.

Art. 32.  As entidades de educação que prestem serviços integralmente 
gratuitos deverão:

I - garantir a observância da proporção de, no mínimo, um aluno cuja 
renda familiar mensal per capita não exceda o valor de um salário-mínimo e meio para 
cada cinco alunos matriculados; e

II - adotar e observar, no que couber, os critérios de seleção e as pro-
porções previstas na Seção II do Capítulo II da Lei nº 12.101, de 2009, considerado o 
número total de alunos matriculados.

Art. 33.  As entidades de educação deverão selecionar os alunos a serem 
beneficiados pelas bolsas previstas nos arts. 13, 13-A e 13-B da Lei nº 12.101, de 2009, 
a partir do perfil socioeconômico e dos seguintes critérios:

I - proximidade da residência;
II - sorteio; e
III - outros critérios contidos no plano de atendimento da entidade, a que se 

refere o § 1º do art. 30.
§ 1º  Na hipótese de adoção dos critérios previstos no inciso III do ca-

put, as entidades de educação deverão oferecer igualdade de condições para acesso 
e permanência aos alunos beneficiados pelas bolsas de estudo, eventuais benefícios 
complementares e projetos e atividades para a garantia da educação básica em tempo 
integral.

§ 2º  O Ministério da Educação poderá determinar a reformulação dos 
critérios de seleção de alunos beneficiados constantes do plano de atendimento da 
entidade previsto no § 1º do art. 30, quando julgados incompatíveis com as finalidades 
da Lei nº 12.101, de 2009, sob pena de indeferimento do requerimento de certificação 
ou de sua renovação.
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Art. 34.  No ato de concessão da certificação ou de sua renovação, as en-
tidades de educação que não tenham concedido o número mínimo de bolsas previsto 
nos arts. 13, 13-A e 13-B da Lei nº 12.101, de 2009, poderão compensar o número de 
bolsas devido nos três exercícios subsequentes com acréscimo de vinte por cento sobre 
o percentual não atingido ou o número de bolsas não concedido, mediante a assinatu-
ra de Termo de Ajuste de Gratuidade, nas condições estabelecidas pelo Ministério da 
Educação. 

§ 1º  Após a publicação da decisão relativa ao julgamento do requeri-
mento de concessão da certificação ou de sua renovação na primeira instância adminis-
trativa, as entidades de educação a que se refere o caput poderão requerer a assinatura 
do Termo de Ajuste de Gratuidade no prazo improrrogável de trinta dias.

§ 2º  O descumprimento do Termo de Ajuste de Gratuidade implicará 
o cancelamento da certificação da entidade em relação a todo o seu período de 
validade.

§ 3º  O Termo de Ajuste de Gratuidade poderá ser celebrado uma única 
vez.

§ 4º  As bolsas de pós-graduação stricto sensu poderão integrar o percen-
tual de acréscimo de compensação de vinte por cento, desde que se refiram a áreas de 
formação definidas pelo Ministério da Educação.

Art. 35.  Os requerimentos de concessão ou de renovação de certificação 
de entidades de educação ou com atuação preponderante na área de educação deve-
rão ser instruídos com os seguintes documentos:

I - da mantenedora: aqueles previstos no art. 3º; e
II - da instituição de educação:
a) ato de credenciamento regularmente expedido pelo órgão normativo 

do sistema de ensino;
b) relação de bolsas de estudo, eventuais benefícios complementares e 

projetos e atividades para a garantia da educação básica em tempo integral, com iden-
tificação precisa de cada um dos beneficiários;

c) plano de atendimento, na forma definida pelo art. 30, durante o perí-
odo pretendido de vigência da certificação;

d) regimento ou estatuto; e
e) identificação dos integrantes do corpo dirigente, com descrição de 

suas experiências acadêmicas e administrativas.
§ 1º  O requerimento será analisado em relação ao cumprimento do 

número mínimo de bolsas de estudo a serem concedidas e,quanto ao conteúdo 
do plano de atendimento, será verificado o cumprimento das metas do PNE, de 
acordo com as diretrizes e os critérios de prioridade definidos pelo Ministério da 
Educação.

§ 2º  O requerimento de renovação de certificação deverá ser acompa-
nhado de relatório de atendimento às metas definidas no plano de atendimento pre-
cedente.

Art. 36.  Sem prejuízo do prazo de validade da certificação, a entidade 
deverá apresentar relatórios anuais, contendo informações sobre o preenchimento das 
bolsas de estudo e do atendimento às metas previstas no plano de atendimento vigen-
te, no prazo e forma definidos pelo Ministério da Educação.
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CAPÍTULO IV
DA CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 37.  Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome conceder ou renovar a certificação das entidades beneficentes de assistência 
social da área de assistência social que preencherem os requisitos previstos na Lei nº 
12.101, de 2009, e neste Decreto.

Art. 38.  Poderão ser certificadas as entidades de assistência social que 
prestam serviços ou executam programas ou projetos socioassistenciais, de forma gra-
tuita, continuada e planejada, e sem discriminação de seus usuários.

§ 1º  Consideram-se entidades de assistência social aquelas sem fins lu-
crativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento ou assessoramento 
aos beneficiários abrangidos pela Lei no 8.742, de 1993, ou atuam na defesa e garantia 
de seus direitos, nos termos do art. 3º da referida lei.

§ 2º  Observado o disposto no caput e no § 1º, também são consideradas 
entidades de assistência social:

I - as que prestam serviços ou ações socioassistenciais, sem qualquer exi-
gência de contraprestação dos usuários, com o objetivo de habilitação e reabilitação da 
pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à vida comunitária, no enfren-
tamento dos limites existentes para as pessoas com deficiência, de forma articulada 
ou não com ações educacionais ou de saúde, observado o disposto no § 4º do art. 10; 

II - as de que trata o inciso II do caput do art. 430 do Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho, desde que os programas de 
aprendizagem de adolescentes, jovens ou pessoas com deficiência sejam prestados 
com a finalidade de promover a integração ao mercado de trabalho, nos termos da Lei 
nº 8.742, de 1993, observadas as ações protetivas previstas na Lei no 8.069, de 13 de 
julho de 1990; e

III - as que realizam serviço de acolhimento institucional provisório de 
pessoas e de seus acompanhantes, que estejam em trânsito e sem condições de au-
tossustento, durante o tratamento de doenças graves fora da localidade de residência.

§ 3º  Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo e no art. 39, 
exceto a exigência de gratuidade, as entidades referidas no art. 35 da Lei no 10.741, 
de 1º de outubro de 2003, poderão ser certificadas, com a condição de que eventual 
cobrança de participação do idoso no custeio da entidade se dê nos termos e limites do 
§ 2º do art. 35 da Lei nº 10.741, de 2003.

Art. 39.  Para obter a concessão da certificação ou sua renovação, além 
da documentação prevista no art. 3º, a entidade de assistência social deverá de-
monstrar:

I - natureza, objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei nº 8.742, de 
1993, e o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007;

II - inscrição no Conselho de Assistência Social Municipal ou do Distrito 
Federal, de acordo com a localização de sua sede ou do Município em que concentre suas 
atividades, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.742, de 1993; e

III - inclusão no cadastro nacional de entidades e organizações de assis-
tência social de que trata o inciso XI do caput do art. 19 da Lei nº 8.742, de 1993, na 
forma definida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
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Art. 40.  A comprovação do vínculo da entidade de assistência social ao 
SUAS, conforme o §1º do art. 6º-B da Lei nº 8.742, de 1993, é condição suficiente para 
a obtenção da certificação.

§ 1º  A verificação do vínculo da entidade de assistência social ocorrerá 
no sistema de cadastro nacional de entidades e organizações de assistência social de 
que trata o inciso XI do caput do art. 19 da Lei nº 8.742, de 1993, na forma definida pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

§ 2º  A certificação de entidade de assistência social vinculada ao SUAS 
não é automática e depende da formalização de prévio requerimento, inclusive para 
sua renovação, na forma do art. 4º.

CAPÍTULO V
DA TRANSPARÊNCIA

Art. 41.  Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome deverão manter cadastro das entidades sem fins lucrativos, 
beneficentes ou não, atuantes em suas áreas e tornar suas informações disponíveis 
para consulta pública em suas páginas na internet.

§ 1º  O cadastro das entidades beneficentes de assistência social deverá 
ser atualizado periodicamente e servirá como referencial básico para os processos de 
certificação ou de sua renovação.

§ 2º  As entidades beneficentes de assistência social com atuação em 
mais de uma área deverão figurar nos cadastros dos Ministérios competentes pela cer-
tificação nas suas áreas de atuação.

§ 3º  Os Ministérios a que se refere o caput deverão divulgar:
I - lista atualizada comos dados relativos às certificações concedidas, seu 

período de vigência e entidades certificadas;
II - informações sobre oferta de atendimento, bolsas concedidas ou ser-

viços prestados de cada entidade certificada; e
III - recursos financeiros destinados às entidades a que se refere o caput.

Art. 42.  Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome deverão disponibilizar as informações sobre a tramitação dos 
requerimentos de certificação ou de sua renovação na internet.

Art. 43.  Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome deverão informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
na forma e no prazo por ela definidos, e aos respectivos conselhos setoriais os requeri-
mentos de concessão de certificação ou de sua renovação deferidos ou definitivamente 
indeferidos.

CAPÍTULO VI
CÂMARA INTERSETORIAL DE COORDENAÇÃO  

ADMINISTRATIVA DA CERTIFICAÇÃO

Art. 44.  Fica instituída a Câmara Intersetorial de Coordenação Adminis-
trativa da Certificação, instância de deliberação administrativa, integrada por represen-
tantes dos Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, indicados pelos seus titulares e designados em ato ministerial conjunto.
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Parágrafo único.  A Câmara Intersetorial de Coordenação Administrativa 
da Certificação aprovará seu regimento interno no prazo de sessenta dias, contado da 
publicação do ato ministerial conjunto de que trata o caput.

Art. 45.  Compete à Câmara Intersetorial de Coordenação Administrativa 
da Certificação deliberar sobre:

I - entendimentos técnicos e encaminhamentos administrativos;
II - forma de divulgação de informações sobre a certificação; e
III - padronização de procedimento sem processos de competência  

comum.
Parágrafo único.  As questões submetidas à Câmara Intersetorial de Coor-

denação Administrativa da Certificação serão decididas por maioria dos seus membros.

TÍTULO II
DA ISENÇÃO
CAPÍTULO I

DOS REQUISITOS

Art. 46.  A entidade beneficente certificada na forma do Título I fará jus à 
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, 
de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, insti-
tuidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamen-
te, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades 
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; 

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no 
território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

III - apresente certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de 
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
e certificado de regularidade do FGTS;

IV - mantenha escrituração contábil regular, que registre receitas, despe-
sas e aplicação de recursos em gratuidade de forma segregada por área de atuação, em 
consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou 
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

VI - mantenha em boa ordem e à disposição da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, pelo prazo de dez anos, contado da data de emissão, os documentos 
que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou opera-
ções que impliquem modificação da situação patrimonial;

VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas pela legislação tri-
butária; e

VIII - mantenha em boa ordem e à disposição da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por 
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilida-
de, quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite máximo estabelecido 
pelo inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

§ 1º  A isenção de que trata o caput não se estende à entidade com 
personalidade jurídica própria constituída e mantida por entidade a quem o direito à 
isenção tenha sido reconhecido. 
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§ 2º  A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede:
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo em-

pregatício; e
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remu-

neração inferior, em seu valor bruto, a setenta por cento do limite estabelecido para a 
remuneração de servidores do Poder Executivo federal. 

§ 3º  A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do 
§ 2º deverá obedecer às seguintes condições: 

I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 
terceiro grau, inclusive por afinidade, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, 
benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e

II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício 
das atribuições estatutárias, deve ser inferior a cinco vezes o valor correspondente ao 
limite individual estabelecido no inciso II do § 2º. 

§ 4º  O disposto nos §§ 2º e 3º não impede a remuneração de dirigente 
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício, 
exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho. 

CAPÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 47.  O direito à isenção das contribuições sociais somente poderá ser 
exercido pela entidade a partirda data da publicação da concessão de sua certificação 
no Diário Oficial da União, desde que atendidos cumulativamente os requisitos previs-
tos na Lei nº 12.101, de 2009, e neste Decreto.

Art. 48.  Constatado o descumprimento de requisito estabelecido pelo 
art. 46, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará auto de infra-
ção relativo ao período correspondente, com orelatodos fatos que demonstram o não 
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.

§ 1º  Durante o período a que se refere o caput, a entidade não terá 
direito à isenção e o lançamento correspondente terá como termo inicial a data de 
ocorrência da infração que lhe deu causa.

§ 2º  A entidade poderá impugnar o auto de infração no prazo de trinta 
dias, contado de sua intimação.

§ 3º  O julgamento do auto de infração e a cobrança do crédito tributário 
seguirão o rito estabelecido pelo Decreto nº 70.235, de 1972.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 49.  Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de 
novembro de 2009 e não definitivamente julgados, em curso no âmbito do Ministério da 
Fazenda, serão analisados com base na legislação em vigor no momento do fato gerador 
que ensejou a isenção.

Parágrafo único.  Verificado o direito à isenção, será certificado o direito à 
restituição do valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publi-
cação da Lei nº 12.101, de 2009.
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Art. 50.  Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente 
julgados em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua uni-
dade competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma 
do rito estabelecido no art. 32 da Lei nº 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente 
à época do fato gerador.

Art. 51.  Das decisões de indeferimento dos requerimentos de renovação 
previstos no art. 35 da Lei nº 12.101, de 2009,  caberá recurso com efeito suspensivo, 
no prazo de trinta dias, dirigido ao Ministro de Estado responsável pela área de atuação 
da entidade.

Art. 52.  Os processos de que trata o art. 35 da Lei nº 12.101, de 2009, 
que possuam recursos pendentes de julgamento até a data de publicação da Lei no 
12.868, de 2013, poderão ser analisados com base nos critérios estabelecidos nos arts. 
38 a 40, desde que as entidades comprovem, cumulativamente, que:

I - atuem exclusivamente na área de assistência social ou se enquadrem 
nos incisos I ou II do § 2º do art. 38;

II - sejam certificadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, a partir da publicação da Lei nº 12.868, de 2013; e

III - o requerimento de renovação de certificação tenha sido indeferido 
exclusivamente:

a) por falta de instrução documental relativa à demonstração contábil e 
financeira exigida em regulamento; ou 

b) pelo não atingimento do percentual de gratuidade, nos casos das en-
tidades previstas no inciso II do § 2º do art. 38. 

Parágrafo único.  A documentação utilizada como base para o indeferi-
mento do requerimento de renovação a que se refere o inciso III do caput corresponde 
exclusivamente a:

I - balanço patrimonial;
II - demonstração de mutação do patrimônio;
III - demonstração da origem e aplicação de recursos; e
IV - parecer de auditoria independente.

Art. 53.  Caso haja decisão final desfavorável à entidade, publicada após a 
data de publicação da Lei nº 12.868, de 2013, em processos de renovação de que trata 
o caput do art. 35 da Lei nº 12.101, de 2009, cujos requerimentos tenham sido proto-
colados tempestivamente, os débitos tributários serão restritos ao período de cento e 
oitenta dias anteriores à decisão final, afastada a multa de mora.

Art. 54.  Caso haja decisão favorável à entidade, em processos de reno-
vação de que trata o caput do art. 35 da Lei nº 12.101, de 2009, cujos requerimentos 
tenham sido protocolados intempestivamente, os débitos tributários serão restritos ao 
período de cento e oitenta dias anteriores à decisão, afastada a multa de mora.

Art. 55.  O critério de definição da preponderância previsto no § 1º do 
art. 10 aplica-se aos processos de concessão e renovação de certificação remetidos aos 
Ministérios por força dos arts. 34 e 35 da Lei nº 12.101, de 2009.
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Art. 56.  As certificações concedidas ou que vierem a ser concedidas 
com base na Lei nº 12.101, de 2009, para requerimentos de renovação protocolados 
entre 30 de novembro de 2009 e 31 de dezembro de 2011, terão prazo de validade 
de cinco anos.

Parágrafo único.  As certificações concedidas ou que vierem a ser conce-
didas para requerimentos de renovação protocolados entre 10 de novembro de 2008 e 
31 de dezembro de 2011 terão prazo de validade de cinco anos, no caso de entidades 
que atuam exclusivamente na área de assistência social ou que se enquadrem nos inci-
sos I ou II do § 2º do art. 18 da Lei nº 12.101, de 2009, e que, a partir da publicação da 
referida Lei, sejam certificadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome.

Art. 57.  Os requerimentos de certificação protocolados por entidades 
com atuação, preponderante ou não, na área de assistência social, a partir de 1º de 
janeiro de 2011 até a publicação deste Decreto, não instruídos com a declaração do 
gestor local de que a entidade realiza suas ações de forma gratuita, poderão ter esse 
requisito analisado por meio da documentação contábil prevista no inciso VIII do caput 
do art. 3º. 

Art. 58.  Aplica-se o disposto no art. 23 aos requerimentos de renovação 
de certificação relativos às entidades da área de saúde, pendentes de decisão na publi-
cação da Lei nº 12.868, de 2013.

Art. 59.  A renovação das certificações que tiveram seu prazo de validade 
estendido, na forma do art. 38-A da Lei nº 12.101, de 2009, deverá ser requerida no 
decorrer dos trezentos e sessenta dias que antecedem o termo final de validade do 
certificado.

§ 1º  Caso a renovação de que trata o caput tenha sido requerida antes 
dos trezentos e sessenta dias que antecedem o termo final de validade da certifica-
ção, as entidades serão comunicadas pelos respectivos Ministérios certificadores para 
apresentação de novo requerimento instruído com documentos atualizados, garantido 
o prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao termo final da validade da certificação 
para apresentação do novo requerimento.

§ 2º  Se a renovação de que trata o § 1º for referente a certificação ex-
pirada ou com vigência restante menor que sessenta dias, contados da data da edição 
deste Decreto, a entidade terá o prazo de até sessenta dias após o recebimento da 
comunicação do Ministério certificador para o cumprimento do previsto no § 1º.

§ 3º  As entidades que não cumprirem o disposto nos §§ 1º e 2º terão seu 
processo arquivado e serão comunicadas pelos respectivos Ministérios certificadores. 

Art. 60.  Os requerimentos de renovação da certificação de que trata a 
Lei nº 12.101, de 2009, protocolados entre 30 de novembro de 2009 e a publicação da 
Lei nº 12.868, de 2013, serão considerados tempestivos caso tenham sido apresenta-
dos antes do termo final de validade da certificação.

Parágrafo único.  Os requerimentos de renovação da certificação proto-
colados entre 30 de novembro de 2009 e 31 de dezembro de 2010, no período de até 
trezentos e sessenta dias após o termo final de validade da certificação, serão, excep-
cionalmente, considerados tempestivos.
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Art. 61.  Para os requerimentos de concessão da certificação e de reno-
vação de que trata a Lei nº 12.101, de 2009, protocolados no ano de 2009 pelas enti-
dades de saúde e pendentes de decisão na publicação da Lei nº 12.868, de 2013, será 
avaliado todo o exercício fiscal de 2009 para aferição do cumprimento dos requisitos 
de certificação. 

§ 1º  O Ministério da Saúde poderá solicitar da entidade, em diligência 
única, com prazo de atendimento de trinta dias, contado da data de notificação e pror-
rogável uma vez, por igual período, documentos e informações que entender necessá-
rios para a aferição de que trata o caput.

§ 2º  Os requerimentos das entidades de saúde para concessão de certi-
ficação e de sua renovação protocolados no ano de 2009 que foram indeferidos serão 
reavaliados pelo Ministério da Saúde, observado o disposto no caput.

Art. 62.  Para efeito da comprovação do atendimento aos critérios esta-
belecidos nos incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 12.101, de 2009, relativa aos 
exercícios fiscais de 2009 e anteriores, serão considerados os percentuais correspon-
dentes às internações hospitalares, medidos pela razão paciente/dia, demonstrados 
por meio dos relatórios de atividades e sistemas de informações, na forma definida 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 63.  Os Ministérios certificadores deverão implementar sistema in-
formatizado próprio, de acordo com o § 7º do art. 4º, para protocolo de requerimentos 
de concessão e renovação da certificação, no prazo de cento e oitenta dias, contado da 
publicação deste Decreto. 

Parágrafo único.  Até que seja implantado o sistema de que trata o caput, 
serão admitidos os requerimentos encaminhados pela via postal, considerando-se a 
data da postagem como a de seu protocolo.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 64.  Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome disciplinarão os procedimentos necessários à operacionalização do 
processo de certificação no âmbito de sua competência, especialmente quanto ao proces-
samento dos requerimentos de concessão da certificação ou de sua renovação em sistema 
eletrônico e ao procedimento previsto no § 1º do art. 13.

§ 1º  Para efeitos de cumprimento do caput, os Ministérios poderão utilizar 
sistema eletrônico unificado.

§ 2º  Os Ministérios a que se refere o caput disponibilizarão sistema de 
consulta da tramitação dos requerimentos de certificação ou de sua renovação na 
internet.

Art. 65.  A certificação da entidade beneficente de assistência social na 
área de saúde, educação ou assistência social não impede a celebração de contratos, 
convênios ou instrumentos congêneres com órgãos de outra área que não aquela da 
certificação, desde que atendida a legislação pertinente.
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Art. 66.  Conforme disposto no art. 16 da Lei nº 12.868, de 2013, os 
requerimentos de concessão de certificação das entidades da área de educação, 
protocolados até 31 de dezembro de 2015, serão analisados com base nos critérios 
vigentes até a publicação da Lei nº 12.868, de 2013.

Parágrafo único.  Serão aplicados os critérios vigentes após a publica-
ção da Lei nº 12.868, de 2013, caso sejam mais vantajosos à entidade de educação 
requerente.

Art. 67.  O disposto no art. 17 da Lei nº 12.101, de 2009, aplica-se 
também aos requerimentos de concessão ou de renovação da certificação penden-
tes de julgamento definitivo no âmbito do Ministério da Educação na publicação da 
Lei no 12.868, de 2013.

§ 1º  Se o requerimento de concessão da certificação ou de renova-
ção já tiver sido julgado em primeira instância administrativa, estando pendente 
de julgamento o recurso de que trata o art. 26 da Lei nº 12.101, de 2009, o prazo 
de trinta dias a que se refere o § 1º do art. 34 para requerer a assinatura do Ter-
mo de Ajuste de Gratuidade conta-se a partir da publicação da Lei nº 12.868, de 
2013.

§ 2º  As entidades de educação que não tenham aplicado em gratui-
dade o percentual mínimo previsto na legislação vigente à época do seu requeri-
mento de concessão ou de renovação da certificação deverão compensar o per-
centual devido nos três exercícios subsequentes com acréscimo de vinte por cento 
sobre o percentual a ser compensado, mediante a assinatura de Termo de Ajuste de 
Gratuidade, nas condições estabelecidas pelo Ministério da Educação.

Art. 68.  Para cálculo da aplicação em gratuidade relativa às turmas 
iniciadas antes de 30 de novembro de 2009, podem ser contabilizados os descontos 
de caráter assistencial concedidos aos alunos para o atendimento do percentual 
mínimo de gratuidade previsto no Decreto nº 2.536, de 6 de abril de 1998.

Parágrafo único.  Os descontos concedidos na forma do caput podem 
ser mantidos até a conclusão da etapa da educação básica presencial em que os 
beneficiários estavam matriculados na data da publicação do Decreto nº 7.237, de 
20 de julho de 2010, nos termos definidos pelo Ministério da Educação.

Art. 69.  O Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 15.  .....................................................................................................
...................................................................................................................
V - ter certificação como entidade beneficente de assistência social, na 

forma da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, observado o disposto no § 3º;
...................................................................................................................
§ 3º  Na ausência da certificação de que trata o inciso V do caput, será 

considerado, para os fins do inciso V, in fine, do § 2º do art. 8º da Lei nº 11.494, de 
2007, o ato de credenciamento regularmente expedido pelo órgão normativo do siste-
ma de ensino, com base na aprovação de projeto pedagógico, na forma do parágrafo 
único e do inciso IV do caput do art. 10 ou do inciso IV do caput do art. 11 da Lei nº 
9.394, de 1996, conforme o caso.” (NR)

Art. 70.  Fica revogado o Decreto no 7.237, de 20 de julho de 2010.
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Art. 71.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de maio de 2014; 193º da Independência e 126º da República.

DILMA ROUSSEFF

______
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 8.069/90 à pág. 34 do vol. 17;
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 11.494/07 à pág. 31 do vol. 34;
Decreto nº 5.154/04 à pág. 113 do vol. 31;
Decreto nº 6.253/07 à pág. 75 do vol. 34. 

_______________________________

DECRETO Nº 8.268, DE 18 DE JUNHO DE 2014
Altera o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e 

os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso IV, da Constituição, 

Decreta:

Art. 1º  O Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 1º  ......................................................................................................
I – qualificação profissional, inclusive formação inicial e continuada de 

trabalhadores;
...................................................................................................................
§ 1º  Os cursos e programas da educação profissional de que tratam os 

incisos I e II do caput serão organizados por regulamentação do Ministério da Educação 
em trajetórias de formação que favoreçam a continuidade da formação.

§ 2º  Para os fins do disposto neste Decreto, consideram-se itinerários 
formativos ou trajetórias de formação as unidades curriculares de cursos e programas 
da educação profissional, em uma determinada área, que possibilitem o aproveitamen-
to contínuo e articulado dos estudos.

§ 3º  Será permitida a proposição de projetos de cursos experimentais 
com carga horária diferenciada para os cursos e programas organizados na forma pre-
vista no § 1º, conforme os parâmetros definidos em ato do Ministro de Estado da Edu-
cação.” (NR)

“Art. 2º  ......................................................................................................
...................................................................................................................
II – articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e empre-

go, e da ciência e tecnologia; 
III – a centralidade do trabalho como princípio educativo; e
IV - a indissociabilidade entre teoria e prática.” (NR)
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“Art. 3º  ......................................................................................................
§ 1º  Quando organizados na forma prevista no § 1º do art. 1º, os cursos 

mencionados no caput terão carga horária mínima de cento e sessenta horas para a 
formação inicial, sem prejuízo de etapas posteriores de formação continuada, inclusive 
para os fins da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011.

..........................................................................................................” (NR)

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de junho de 2014; 193º da Independência e 126º da Repú-
blica.

DILMA ROUSSEFF

_______
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; 
Decreto nº 5.154/04 à pág. 113 do vol. 31.

_______________________________
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PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/MTE Nº 5, DE 25 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre a reorganização da Rede Nacional de Certificação Profissional -  

Rede CERTIFIC

OS MINISTROS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREGO, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, no parágrafo único do art. 1º e § 2º do art. 2º da Lei nº 11.892, de 29 de 
dezembro de 2008, no § 1º do art. 20 da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, e na 
Resolução CNE/CEB nº 06, de 20 de setembro de 2012, resolvem:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Fica reorganizada a Rede Nacional de Certificação Profissional - 
Rede CERTIFIC.

Art. 2º A Rede CERTIFIC constitui-se como instrumento de política públi-
ca de Educação Profissional e Tecnológica voltado para o atendimento de trabalhado-
res que buscam o reconhecimento formal de saberes, conhecimentos e competências 
profissionais desenvolvidos em processos formais e não formais de aprendizagem e na 
trajetória de vida e trabalho, por meio de processos de certificação profissional.

Art. 3º Para fins da Rede CERTIFIC e desta Portaria, consideram-se:
I - Certificação profissional: reconhecimento formal de saberes, conhe-

cimentos e competências profissionais necessários à inserção no mundo do trabalho 
ou requeridos para o exercício profissional, obtidos a partir de experiência de vida, de 
educação e de trabalho.

II - Credenciamento: processo para autorizar as unidades de ensino das ins-
tituições e redes de educação profissional e tecnológica para integrarem a Rede CERTIFIC.

III - Cursos de educação profissional e tecnológica:
a) Cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional - 

cursos FIC;
b) Cursos de educação profissional técnica de nível médio - cursos téc-

nicos; e
c) Cursos de educação profissional tecnológica de graduação - cursos su-

periores de tecnologia. 

Art. 4º Os processos de certificação profissional constituem-se em um 
conjunto articulado de ações de natureza educativa, científica e tecnológica, com dire-
trizes voltadas para:

I - a sistematização de saberes, conhecimentos e competências que pos-
sibilite a elaboração de itinerários de certificação e formação profissional;

II - o desenvolvimento de metodologias que permitam identificar, avaliar 
e reconhecer saberes, conhecimentos e competências necessários ao prosseguimento 
de estudos ou ao exercício profissional;

III - o atendimento a demandas de certificação profissional correspon-
dentes a cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, a cursos 
técnicos de nível médio e a cursos superiores de tecnologia; 
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IV - o atendimento a demandas de programas especiais para a certifica-
ção de docência na educação profissional; e

V - a inclusão socioprodutiva e o aumento das possibilidades de inserção 
profissional dos sujeitos certificados em condições de trabalho decente.

Art. 5º Os processos de certificação profissional visam identificar, avaliar 
e validar formalmente os saberes, conhecimentos e competências profissionais, desen-
volvidos em processos formais e não-formais de aprendizagem e na trajetória de vida 
e trabalho, com objetivo de promover a inserção, a permanência e/ou a progressão no 
mundo do trabalho e na educação.

Art. 6º Os processos de certificação profissional serão ofertados por uni-
dades de ensino certificadoras que compõem as instituições e redes de educação pro-
fissional e tecnológica.

Art. 7º Os processos de certificação profissional estão restritos aos cur-
sos de educação profissional e tecnológica e ao exercício da docência na educação 
profissional.

Parágrafo único. Os processos serão desenvolvidos a partir do estabeleci-
mento de perfil de certificação, tendo por referência os catálogos nacionais de educa-
ção profissional e tecnológica, ou equivalentes, mantidos pelo Ministério da Educação 
- MEC, e as diretrizes curriculares para a formação de professores da educação profis-
sional, conforme a modalidade de certificação profissional.

Art. 8º A avaliação, o reconhecimento e a certificação de saberes, co-
nhecimentos e competências desenvolvidos em trajetórias educacionais e laborais, 
para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos ou para fins de exercício pro-
fissional, serão realizados em conformidade com as normas e diretrizes descritas 
nesta Portaria.

Art. 9º Ato do Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, 
ouvida a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Em-
prego - MTE regulamentará o desenvolvimento de processos de certificação profissio-
nal no âmbito da Rede CERTIFIC, complementarmente a esta Portaria.

CAPÍTULO II
DA REDE CERTIFIC

Seção I
Das Finalidades

Art. 10. A Rede CERTIFIC tem como finalidades:
I - ofertar gratuitamente processos de certificação profissional para fins 

de prosseguimento de estudos ou de exercício profissional;
II - monitorar e avaliar a implementação de processos de certificação 

profissional; e
III - articular as políticas públicas de emprego, trabalho e renda, de for-

mação profissional e de escolarização, por meio de estratégias que visem à inclusão e 
equidade social na concepção e construção dos projetos pedagógicos de certificação 
profissional.
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Seção II
Da Constituição

Art. 11. A Rede CERTIFIC constitui-se pela articulação entre:
I - os Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego;
II - os órgãos, instituições e entidades governamentais e não governa-

mentais com atribuições relacionadas à educação, certificação, metrologia, normaliza-
ção e regulamentação profissional;

III - as entidades representativas de trabalhadores e empregadores;
IV - as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica - Rede Federal;
V - as redes públicas estaduais, distrital e municipais de educação profis-

sional e tecnológica; e
VI - as instituições dos Serviços Nacionais de Aprendizagem - SNA.
Parágrafo único. Para integrar a Rede CERTIFIC, as unidades de ensino 

das instituições e redes de educação profissional e tecnológica de que tratam os incisos 
IV a VI deverão submeter-se a processo de credenciamento como unidades certificado-
ras ofertantes, conforme regulamentação.

Seção III
Da Estrutura de Governança e Das Atribuições

Art. 12. A Rede CERTIFIC possui uma estrutura de governança descentra-
lizada, organizada nacionalmente, no âmbito das instituições de educação profissional 
e tecnológica e das unidades ofertantes de certificação profissional.

Art. 13. A estrutura de governança da Rede CERTIFIC é composta por:
I - Comitê nacional;
II - Órgãos deliberativos máximos, no âmbito das instituições e redes de 

educação profissional e tecnológica; e
III - Órgãos deliberativos máximos das unidades, quando houver, ou cole-

giado/conselho escolar, no âmbito das unidades de ensino certificadoras.
Parágrafo único. Os órgãos deliberativos máximos a que se refere o inciso 

II do § 1º incluem os conselhos superiores das instituições que compõem a Rede Fede-
ral, os colegiados deliberativos dos departamentos nacionais e regionais dos serviços 
nacionais de aprendizagem, e, para as redes públicas estaduais, distrital e municipais 
de educação profissional, os conselhos estaduais, distrital e municipais de educação, 
ou o respectivo colegiado, quando houver competência delegada.

Art. 14. O comitê nacional é órgão de caráter consultivo vinculado à Se-
cretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC, do MEC, e possui as seguintes 
atribuições:

I - propor diretrizes para a política de certificação profissional e para o 
processo de credenciamento de unidades certificadoras;

II - monitorar e avaliar a implementação e o desenvolvimento dos pro-
cessos de certificação profissional;

III - zelar pela sintonia dos projetos pedagógicos de certificação profissio-
nal com as políticas sociais, econômicas, educacionais, de ciência, tecnologia e inova-
ção, e de trabalho, emprego e renda do País; 
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IV - propor ações de regulamentação e manutenção dos projetos peda-
gógicos de certificação profissional; e

V - propor critérios e mecanismos de credenciamento de instituições jun-
to à Rede CERTIFIC.

§ 1º O comitê nacional será constituído por representantes do MEC, da 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do MTE, do Conselho Nacional de Educação 
- CNE, do Conselho Nacional de Trabalho - CNT, dos conselhos estaduais de educação, 
dos conselhos federais de profissões regulamentadas, das secretarias do trabalho, das 
instituições e redes de educação profissional e tecnológica e de entidades represen-
tantes dos trabalhadores e empregadores e de outras instituições e entidades governa-
mentais e não governamentais.

§ 2º O comitê nacional será regulamentado por ato do Secretário de Edu-
cação Profissional e Tecnológica do MEC.

Art. 15. Os órgãos deliberativos máximos das instituições e redes de 
educação profissional e tecnológica e os conselhos estaduais, distrital e municipais de 
educação possuem as seguintes atribuições, no âmbito da Rede CERTIFIC, perante as 
respectivas instituições e unidades de ensino:

I - aprovar a regulamentação interna para certificação profissional da res-
pectiva instituição ou rede de educação profissional e tecnológica;

II - aprovar o termo de credenciamento das unidades certificadoras junto 
à Rede CERTIFIC; 

III - aprovar os projetos pedagógicos de certificação profissional para 
oferta em cada unidade certificadora; e

IV - monitorar e avaliar a implementação e o desenvolvimento dos pro-
cessos de certificação profissional no âmbito institucional.

Art. 16. São atribuições das instituições e das redes de educação profis-
sional e tecnológica integrantes da Rede CERTIFIC:

I - solicitar credenciamento das unidades certificadoras;
II - realizar formação dos profissionais que atuarão na elaboração e no 

processo de certificação profissional;
III - dar publicidade às vagas para certificação profissional, em especial 

junto às unidades que integram o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda;
IV - realizar a supervisão, o acompanhamento e a avaliação dos proces-

sos de certificação profissional;
V - promover ações institucionais que contribuam para a efetivação dos 

princípios da certificação profissional; e 
VI - prover subsídios para a atualização dos catálogos de cursos de edu-

cação profissional e tecnológica, ou equivalente, e da Classificação Brasileira de Ocu-
pações - CBO.

Art. 17. São atribuições das unidades certificadoras:
I - realizar levantamento e articulação da demanda para a certificação pro-

fissional, junto ao Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e aos arranjos locais;
II - elaborar e submeter à aprovação do respectivo órgão colegiado máxi-

mo o projeto pedagógico de certificação profissional para cada perfil a ser certificado; 
III - compor equipe multiprofissional para o desenvolvimento da certifi-

cação profissional;
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IV - implementar procedimentos administrativos e pedagógicos para a 
oferta da certificação profissional; 

V - realizar ações de desenvolvimento, acompanhamento e avaliação dos 
processos de certificação profissional;

VI - desenvolver metodologias e instrumentos de avaliação de saberes, 
conhecimentos e competências profissionais que contemplem as características do tra-
balhador, o perfil profissional de conclusão dos cursos correspondentes e as exigências 
de desenvolvimento do mundo do trabalho; e

VII - assegurar o atendimento adequado no desenvolvimento do proces-
so de certificação profissional, inclusive às pessoas com deficiência.

CAPÍTULO III
DA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Seção I
Dos Princípios

Art. 18. A certificação profissional tem como princípios:
I - Legitimidade: construção ética e competente de processos de certifi-

cação com participação dos atores sociais envolvidos;
II - Confiabilidade: assunção de um processo considerado preciso, idôneo 

e transparente;
III - Validade: reconhecimento do valor da certificação emitida nos pro-

cessos de certificação pelas entidades representativas de trabalhadores e empregado-
res, instituições educacionais e órgãos fiscalizadores das profissões legalmente regula-
mentadas;

IV - Publicidade: transparência e divulgação das informações relativas 
aos processos e ao desenvolvimento, monitoramento e avaliação das ações de certifi-
cação profissional;

V - Cooperação: trabalho em rede entre instituições ofertantes, permitin-
do a sistematização, o compartilhamento e a utilização de conhecimentos relativos ao 
processo de certificação profissional;

VI - Articulação: realização de ações conjuntas de integração entre polí-
ticas públicas de educação profissional e de emprego, trabalho e renda para ampliar 
as possibilidades de inserção profissional dos sujeitos certificados em condições de 
trabalho decente; 

VII - Diversidade: respeito às especificidades dos trabalhadores e das 
ocupações laborais no processo de concepção e de desenvolvimento da certificação 
profissional, com assunção de avaliação de caráter diagnóstico-formativa em todas as 
etapas do processo de certificação profissional; e

VIII - Verticalização: possibilidade de dar continuidade ao itinerário for-
mativo e à elevação da escolaridade, a partir do reconhecimento de saberes, conheci-
mentos e competências profissionais.

Seção II
Dos Beneficiários

Art. 19. São beneficiários da Rede CERTIFIC trabalhadores, maiores de 18 
anos, portadores de certificado ou diploma compatível com a escolaridade mínima re-
querida para o respectivo processo de certificação profissional, inseridos ou não no mun-
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do do trabalho, que buscam o reconhecimento formal de saberes, conhecimentos e com-
petências profissionais desenvolvidos em processos formais e não formais de aprendiza-
gem e na trajetória de vida e trabalho, por meio de processos de certificação profissional.

Seção III
Das Modalidades

Art. 20. A certificação profissional está vinculada às ofertas de educação 
profissional e tecnológica e poderá ocorrer nas seguintes modalidades:

I - Certificação de qualificação profissional: correspondente a curso de 
formação inicial e continuada ou qualificação profissional constante do Catálogo Nacio-
nal de Cursos de Qualificação Profissional, ou equivalente, mantido pelo MEC.

II - Certificação técnica: correspondente a curso técnico de nível médio 
constante do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, mantido pelo MEC, para possuido-
res de certificado de conclusão do Ensino Médio.

III - Certificação tecnológica: correspondente a curso superior de tecno-
logia constante do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, mantido pelo 
MEC, para possuidores de certificado de conclusão do Ensino Médio.

IV - Certificação docente da educação profissional: correspondente à 
licenciatura em educação profissional, prevista nas diretrizes curriculares para for-
mação de professores da educação profissional e vinculada ao exercício profissional 
de professores com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício na educação profissio-
nal e tecnológica.

Seção IV
Dos Requisitos para a Oferta

Art. 21. São requisitos obrigatórios da unidade certificadora credenciada 
junto à Rede CERTIFIC para oferta de cada perfil de certificação profissional:

I - aprovar o projeto pedagógico de certificação profissional do perfil a 
ser certificado;

II - aprovar a autorização para oferta do perfil a ser certificado; e
III - submeter, por meio do Sistema Nacional de Informações da Educa-

ção Profissional e Tecnológica - SISTEC, o termo de autorização para oferta e o projeto 
pedagógico de certificação profissional.

§ 1º A aprovação de que tratam os incisos I e II do caput será emitida pelo 
respectivo Conselho Estadual ou Distrital de Educação ou órgão deliberativo máximo, 
conforme o caso, mediante processo interno de avaliação das condições de funciona-
mento. 

§ 2º A autorização para oferta deverá ser renovada a cada três anos, me-
diante solicitação da unidade certificadora ao respectivo Conselho Estadual ou Distrital 
de Educação ou órgão deliberativo máximo, conforme o caso.

Art. 22. São requisitos para a aprovação de projeto pedagógico de certi-
ficação profissional, para cada perfil a ser certificado:

I - oferta regular, nos últimos dois anos, do curso de qualificação profis-
sional correspondente, ou oferta regular, nos últimos três anos, de curso técnico no 
eixo tecnológico objeto da certificação e com estreita relação com o perfil a ser certifi-
cado, para certificação de qualificação profissional;
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II - oferta regular, nos últimos três anos, de curso técnico ou curso 
superior de tecnologia, no eixo tecnológico objeto da certificação e com estreita 
relação com o perfil profissional de conclusão a ser certificado, para certificação 
técnica;

III - reconhecimento pelo MEC do correspondente curso superior de 
tecnologia, com conceito igual ou superior a três, para certificação tecnológica;

IV - reconhecimento pelo MEC de curso de licenciatura, com conceito 
igual ou superior a três, ou oferta regular, nos últimos três anos, de curso ou pro-
grama de pós-graduação na área de formação pedagógica ou de educação profis-
sional, para certificação docente da educação profissional;

V - disponibilidade de infraestrutura física e tecnológica, de acordo 
com os requisitos mínimos constantes nos catálogos nacionais de cursos de educa-
ção profissional e tecnológica, ou equivalentes, ou nas diretrizes curriculares para 
a formação de professores da educação profissional, conforme a modalidade de 
certificação profissional; e

VI - disponibilidade de equipe multiprofissional, de acordo com o es-
tabelecido no § 2º do art. 5º desta Portaria.

Seção V
Das Etapas do Processo

Art. 23. Os processos de certificação profissional serão desenvolvidos 
em etapas que incluem a inscrição, o acolhimento, a matrícula, a avaliação, a certi-
ficação e o encaminhamento de beneficiários, conforme regulamentação.

Art. 24. As instituições e redes integrantes da Rede CERTIFIC deverão 
tornar pública a oferta de processos de certificação profissional, por meio de ins-
trumentos próprios. 

Art. 25. Os beneficiários que concluíram processos de certificação 
profissional poderão ter prioridade para inserção em turma do curso correspon-
dente ou do respectivo itinerário formativo.

Parágrafo único. Os saberes, conhecimentos e competências profissio-
nais atestados em processo de certificação profissional serão aproveitados quando 
da matrícula em curso correspondente ou do respectivo itinerário formativo.

Art. 26. Caberá a cada instituição ou rede integrante da Rede  CER-
TIFIC estabelecer os critérios de avaliação de saberes, conhecimentos e compe-
tências profissionais e o aproveitamento mínimo a ser obtido para aprovação em 
processos de certificação profissional. 

Seção VI
Dos Documentos Emitidos

Art. 27. Ao final do processo de certificação profissional, as instituições 
ou redes de educação profissional ofertantes deverão emitir atestado referente aos 
saberes, conhecimentos e competências profissionais demonstrados e, em caso de 
aprovação, o respectivo Certificado ou Diploma, conforme regulamentação.
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§ 1º Os certificados ou diplomas emitidos, quando registrados no SISTEC, 
terão validade nacional equivalente à do respectivo curso.

§ 2º Os certificados e diplomas emitidos darão ao trabalhador o poder de 
usufruir dos direitos profissionais, inclusive os definidos pelos órgãos reguladores do 
exercício profissional e associações de classe, quando houver.

§ 3º Os certificados e diplomas emitidos não terão prazo de expiração.
§ 4º Não poderá haver cobrança de taxas aos beneficiários para emissão 

dos documentos.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 28. As instituições e redes de educação profissional e tecnológica 
terão prazo de seis meses para adequar os processos de certificação profissional às 

normas estabelecidas nesta Portaria e regulamentação complementar.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC re-
alizará, segundo procedimentos aprovados por ato do Secretário, a supervisão, o mo-
nitoramento e a avaliação dos processos de certificação profissional e das unidades 
certificadoras da Rede CERTIFIC .

Parágrafo único. As instituições e redes de educação profissional e tec-
nológica integrantes da Rede CERTIFIC deverão fornecer, sob demanda, os subsídios 
necessários aos procedimentos previstos no caput deste artigo.

Art. 30. Fica revogada a Portaria Interministerial MEC-MTE nº 1.082, de 
20 de novembro de 2009.

Art. 31. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES
Ministro de Estado da Educação

MANOEL DIAS
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

_____
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; 
Resolução CNE/CEB nº 6/12 à pág. 194 do vol. 39.

_______________________________
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PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/MDS Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a forma, o acompanhamento e a implementação do apoio financeiro 

suplementar de que trata o art. 4º da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, a partir 
do exercício de 2014

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A MINISTRA DE ESTADO DO DE-
SENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso das atribuições que lhes foram con-
feridas pelo inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e pelos incisos II e X do 
art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e considerando o disposto na Lei nº 10.836, 
de 9 de janeiro de 2004, na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no art. 4º da Lei nº 
12.722, de 3 de outubro de 2012, resolvem:

Art. 1º - Esta Portaria dispõe sobre a forma, o acompanhamento e a imple-
mentação da transferência obrigatória de recursos aos Municípios e ao Distrito Federal a tí-
tulo de apoio financeiro suplementar à manutenção e desenvolvimento da educação infan-
til, para o atendimento em creches de crianças de zero a quarenta e oito meses informadas 
no Censo Escolar da Educação Básica, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa 
Família, de que trata o art. 4º da Lei nº 12.722, de 2012.

Parágrafo único - A transferência obrigatória de que trata esta Portaria visa 
a apoiar financeiramente, de forma suplementar, a manutenção e o desenvolvimento da 
educação infantil, em estabelecimentos educacionais públicos ou em instituições privadas, 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 
público, em tempo parcial ou integral.

Art. 2º - Ao Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de 
Educação Básica (SEB), são estabelecidas as seguintes atribuições:

I - em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS), com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e com os sistemas 
de ensino, promover a realização do apoio financeiro suplementar previsto no art. 4º da Lei 
nº 12.722, de 2012;

II - instituir, compor e participar da Comissão Interministerial prevista no ar-
tigo 8º.

Art. 3º - Ao MDS, por intermédio da Secretaria Extraordinária de Superação 
da Extrema Pobreza - SESEP, são estabelecidas as seguintes atribuições:

I - em articulação com a SEB, com os Municípios e com o Distrito Federal, 
promover a realização do apoio financeiro suplementar previsto no art. 4º da Lei nº 12.722, 
de 2012;

II - fornecer ao INEP, em meio eletrônico, até o dia 20 de maio de cada ano, 
dados de identificação de crianças de zero a quarenta e oito meses que sejam membros 
de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, constantes no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal, disciplinado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho 
de 2007, discriminados por Número de Identificação Social - NIS, para que sirvam de crítica 
da entrada e da consolidação de dados no sistema Educacenso;

III - efetuar, com base nas informações fornecidas pelo INEP sobre matrículas 
em creches de crianças de zero a quarenta e oito meses cujas famílias sejam beneficiárias 
do Programa Bolsa Família, registradas no sistema Educacenso, o devido destaque orça-
mentário e correspondente disponibilidade financeira ao FNDE para que este execute a 
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transferência dos recursos de que trata esta Portaria, independentemente da celebra-
ção de termo específico;

IV - disponibilizar aos municípios e ao Distrito Federal a informação necessá-
ria para a identificação das crianças de zero a quarenta e oito meses de famílias beneficiá-
rias do Programa Bolsa Família;

V - promover ações de divulgação e de apoio aos Municípios e ao Distrito 
Federal para a execução do apoio financeiro suplementar de que trata esta Portaria; e

VI - instituir, compor e participar da Comissão Interministerial prevista no 
artigo 8º desta Portaria.

Art. 4º - Ao INEP, são estabelecidas as seguintes atribuições:
I - manter campos específicos no sistema Educacenso, para o registro das 

matrículas em creches de crianças de zero a quarenta e oito meses de idade, devidamente 
identificadas com o respectivo NIS; e

II - consolidar os dados da base do Censo Escolar da Educação Básica que 
possibilitem a identificação do número de matrículas de crianças de zero a quarenta e oito 
meses de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, de que trata esta Portaria.

Art. 5º - Ao FNDE, são estabelecidas as seguintes atribuições:
I - executar as transferências aos municípios e ao Distrito Federal na forma 

prevista nesta Portaria;
II - realizar análise financeira das prestações de contas apresentadas pelos 

entes beneficiários dos recursos e, baseado nos relatórios emitidos na forma prevista no 
art. 9º, inciso II, aprová-las ou rejeitá-las;

III - apresentar ao MDS relatórios anuais referentes ao processo das transfe-
rências de recursos financeiros estabelecido nesta Portaria;

IV - encaminhar anualmente ao MDS a previsão do valor dos recursos orça-
mentários e financeiros a serem disponibilizados ao FNDE, com base no número de matrí-
culas; e

V - sempre que solicitado pelo MEC, pelo MDS ou pela Comissão Interminis-
terial prevista no artigo 8º, manifestar-se ou apresentar subsídios às decisões que envolvam 
a transferência de recursos ou a análise e aprovação das prestações de contas.

Art. 6º - A transferência de recursos de que trata esta Portaria será realizada, 
para cada ente federado, com base na multiplicação do número de matrículas de crianças 
de zero a quarenta e oito meses na educação infantil em creches públicas ou privadas con-
veniadas com o poder público, em tempo integral ou parcial, informadas no Censo Escolar 
da Educação Básica do ano anterior e cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa 
Família, por cinquenta por cento do valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente 
para educação infantil, ponderado nos termos do art. 36 da Lei nº 11.494, de 20 de junho 
de 2007.

§ 1º - O FNDE efetivará automaticamente a transferência dos recursos aos 
municípios e ao Distrito Federal, dispensada a celebração de convênio, acordo, contrato ou 
instrumento congênere, mediante depósitos em conta corrente específica.

§ 2º - O Conselho Deliberativo do FNDE disporá, em ato próprio, sobre con-
dições e critérios operacionais de distribuição, repasse, execução e prestação de contas 
simplificada do apoio financeiro suplementar.

Art. 7º - Os recursos transferidos nos termos desta Portaria poderão ser apli-
cados em despesas de manutenção e desenvolvimento da educação infantil, nos termos 
do art. 70 da Lei nº 9.394, de 1996, excetuadas as listadas nos seus incisos IV, VI e VII, e em 
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aquisições de bens para garantir o cuidado integral e a segurança alimentar e nutricional 
das crianças de forma a assegurar o acesso e a sua permanência na educação infantil.

§ 1º - Os bens de que trata o caput, de uso individual ou coletivo, devem ser 
relacionados aos cuidados básicos de crianças de zero a quarenta e oito meses.

§ 2º - A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito 
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimen-
tares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 
cultural, econômica e socialmente sustentáveis, na forma do art. 3º da Lei nº 11.346, de 15 
de setembro de 2006.

Art. 8º - O acompanhamento da implementação do apoio financeiro de que 
trata esta Portaria será realizado por Comissão Interministerial a ser instituída em ato con-
junto da SEB, do MEC, e da SESEP, do MDS.

Art. 9º - A Comissão Interministerial será composta por dois membros da 
SEB e dois membros do MDS, sendo um da sua Secretaria Executiva e um da SESEP, e terá 
as seguintes atribuições:

I - acompanhar a implementação do apoio financeiro suplementar de que 
trata esta Portaria;

II - definir e divulgar o rol de despesas que poderão ser realizadas com os 
recursos repassados pelo FNDE;

III - manifestar-se acerca do cumprimento do objeto dos repasses realizados 
pelo FNDE, baseado nos pareceres encaminhados pelos conselhos incumbidos pelo acom-
panhamento e controle social da transferência e aplicação dos recursos, na forma prevista 
no art. 9º da Lei nº 12.722, de 2012; e

IV - sempre que necessário, manifestar-se acerca de questionamentos, di-
vergências ou alegações apresentadas em relação ao cumprimento do objeto dos repasses 
pelos entes beneficiários.

Art. 10 - Os Secretários da SEB, do MEC, e da SESEP, do MDS, poderão expe-
dir atos para a execução da presente Portaria.

Art. 11 - Os recursos financeiros de que trata esta Portaria correrão à conta 
de dotações consignadas anualmente no orçamento do MDS.

Art. 12 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13 - Fica revogada a Portaria Interministerial MDS/MEC nº 1, de 19 de 
julho de 2012.

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES - Ministro de Estado da Educação

TEREZA CAMPELLO - Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome

_____
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 10.836/04 à pág. 43 do vol. 31;
Lei nº 11.494/07 à pág. 31 do vol. 34;
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1(*) PORTARIA MEC Nº 30, DE 16 DE JANEIRO DE 2014
Institui a Mostra Nacional de Conselho Escolar:queremos um bom Conselho  

e dá outras providências

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimen-
to dos Conselhos Escolares, a Mostra Nacional de Conselho Escolar: queremos um bom 
Conselho, com os seguintes objetivos:

I - identificar e disseminar experiência de Conselho Escolar que contribua 
para a gestão democrática e a melhoria da qualidade da educação nas escolas públicas 
de educação básica;

II - incentivar o desenvolvimento de experiência de Conselho Escolar que 
colabore para o alcance dos objetivos e metas do Plano Nacional de Educação (PNE); e

III - mobilizar os estados, o Distrito Federal e os municípios a tornar pú-
blicas as experiências de Conselhos Escolares que incidiram sobre a melhoria da quali-
dade da educação.

Art. 2º Fica aprovado o Regulamento da Mostra Nacional ora instituída, 
nos termos do Anexo desta Portaria.

Art. 3º Fica instituída a Comissão Organizadora da Mostra Nacional, de 
caráter temporário, composta por um representante dos seguintes órgãos, entidades 
e instituições:

I - Secretaria de Educação Básica - SEB;
II - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime;
III - Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação - Consed;
IV - Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef no Brasil;
V - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE; e
VI - Agenda Pública.
§ 1º A Comissão Organizadora será coordenada pelo representante da 

Secretaria de Educação Básica, ligado à coordenação e execução do Programa Nacional 
de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.

§ 2º Os representantes para a Comissão Organizadora serão designados 
pelos órgãos, entidades e instituições acima identificados.

§ 3º A coordenação da Comissão fica autorizada a convidar representan-
tes de outros órgãos da Administração Pública Federal, entidades não governamentais, 
organismos internacionais e especialistas em assuntos ligados ao tema cujas presenças 
sejam consideradas necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 4º São atribuições da Comissão Organizadora:
I - definir os procedimentos e normas complementares ao Regulamento 

anexo a esta Portaria para a realização da Mostra Nacional;

*   A Portaria MEC nº 293/14 prorrogado o prazo de envio das experiências para a Mostra Nacional de Conselho 
Escolar: queremos um bom conselho até às 23 horas e 59 minutos do dia 15 de agosto próximo.
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II - conduzir de forma cooperativa as ações e prover os meios necessários 
à realização da Mostra Nacional;

III - prover o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos 
trabalhos de convocação de reuniões, elaboração de atas, encaminhamento e divulga-
ção dos documentos produzidos;

IV - realizar a triagem das experiências inscritas, desclassificando aquelas 
que estejam em desacordo com o Regulamento;

V - realizar a pré-seleção dos trabalhos inscritos na Mostra Nacional para 
posterior avaliação do Comitê de Avaliação;

VI - escolher os membros que farão parte do Comitê de Avaliação da 
Mostra Nacional; e

VII - supervisionar as diversas etapas dos trabalhos do Comitê de Avalia-
ção da Mostra.

Art. 5º O Comitê de Avaliação da Mostra Nacional será designado por 
Portaria do Ministro da Educação.

Art. 6º A cerimônia de divulgação das experiências selecionadas terá lu-
gar em Brasília.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
Educação

ANEXO I
REGULAMENTO DA MOSTRA NACIONAL DE CONSELHO ESCOLAR:  

QUEREMOS UM BOM CONSELHO

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º A Mostra Nacional de Conselho Escolar: queremos um bom Con-
selho, integrante das ações do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 
Escolares, tem como objetivo disseminar relatos e experiências sobre a atuação dos(as) 
conselheiros(as) escolares nas escolas públicas de educação básica de todo o país, o 
incentivando o fortalecimento e a consolidação do papel do conselho escolar junto à 
escola e à comunidade para atuarem em prol da melhoria da educação, com garantia 
do direito à aprendizagem e por uma gestão democrática.

Art. 2º São objetivos específicos da Mostra Nacional:
I - mobilizar os estados, o Distrito Federal e os municípios a tornar pú-

blicas as experiências de constituição e vivências cotidianas conselhos escolares que 
contribuam  para o alcance de uma educação de qualidade, participativa e democrática 
e em sintonia como os objetivos e metas do PNE;

II - reconhecer as ações empreendidas pelas escolas públicas de educa-
ção básica visando à ampliação da participação do conselho escolar na gestão adminis-
trativa,  financeira e pedagógica da escola que resultem na melhoria da aprendizagem 
e da qualidade da educação;
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III - divulgar as experiências que expressem o potencial de transformação 
da realidade da escola por meio da participação das comunidades escolar e local  nos 
Conselhos Escolares e sejam inspiradoras para outros conselhos, escolas e sistemas de 
ensino; e 

IV - estimular a participação dos estudantes, das famílias/responsáveis, 
trabalhadores da educação e comunidade local como sujeitos ativos na implementação 
e pleno funcionamento do conselho escolar.

CAPÍTULO II
DOS RELATOS E DOS PARTICIPANTES

Art. 3º A primeira edição da Mostra Nacional terá seus relatos inscritos 
em duas categorias:

I - GESTÃO DEMOCRÁTICA: como o conselho escolar mobilizou e estimu-
lou a participação dos estudantes, das famílias/responsáveis, trabalhadores da edu-
cação  e comunidade local como sujeitos ativos na implementação e funcionamento 
do conselho. Inclui, práticas relacionadas à eleição para gestores escolares e eleições 
gerais para o conselho escolar.

II - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: como o conselho escolar 
contribuiu para a melhoria das condições de ensino e de aprendizagem por meio de 
atuação sobre, por exemplo, ambiente físico, ambiente educativo, transporte, mate-
riais, acessibilidade, bibliotecas, alimentação escolar, laboratório de informática e ou-
tros, acesso à internet e outras tecnologias de comunicação, participação na elabora-
ção do projeto político-pedagógico, planejamento da escola, administração de recursos 
financeiros, formação continuada dos trabalhadores da educação e de conselheiros 
escolares, condições de trabalho da equipe escolar, acompanhamento da frequência 
dos estudantes, redução do abandono, da distorção idade/série, da evasão e assidui-
dade da equipe escolar. 

Art. 4º Para participar da Mostra Nacional, o conselho escolar deverá 
relatar a experiência em formato texto.

Parágrafo único - Os textos devem ser experiências verídicas vivenciadas 
pelo conselho escolar, sendo contados/escritos na forma de prosa. Sugere-se que o 
relato seja acompanhado de documentação que comprove a realização do trabalho, 
evidenciando sua qualidade e resultados obtidos, como artigos e matérias publicadas 
em jornais, revistas e na Internet, estatísticas que demonstrem efetivas melhoras in-
dicadores educacionais de acesso, permanência e rendimento dos alunos envolvidos, 
registro fotográfico ou em vídeo.

Art. 5º Estão habilitados a participar da Mostra Nacional os conselhos 
escolares das redes públicas de educação básica em regular funcionamento e ativos na 
data do envio da experiência.

Parágrafo único - O conselho escolar poderá inscrever seu relato em ape-
nas uma categoria.

Art. 6º Caberá ao conselho escolar da unidade escolar inscrever a expe-
riência junto ao Ministério da Educação - MEC, por meio do sítio eletrônico da Mostra 
Nacional.
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Art. 7º Cada experiência selecionada pelo Comitê de Avaliação da Mostra 
será avaliada in loco, cabendo ao gestor escolar e ao conselho escolar possibilitar o 
acesso às informações necessárias a essa etapa avaliativa.

CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO E DO RECEBIMENTO DAS EXPERIÊNCIAS

Art. 8º O prazo para inscrição será do dia 13 de janeiro até às 23 horas e 
59 minutos do dia 17 de março de 2014, não sendo consideradas válidas as experiên-
cias encaminhadas fora deste prazo.

Art. 9º Para inscrever-se na Mostra Nacional, o conselho escolar deve-
rá preencher corretamente a ficha de inscrição disponível sítio eletrônico da Mos-
tra, escolhendo entre as categorias Gestão Democrática e Melhoria da Qualidade 
da Educação. 

§ 1º O conselho escolar deverá anexar todos os documentos necessá-
rios à inscrição, inclusive vídeos, fotos e outros documentos, no sítio eletrônico da 
Mostra Nacional, sendo vedado o envio de quaisquer documentos pelos Correios. 

§ 2º Para a validação da inscrição e responsabilização pelo conteúdo 
apresentado na Mostra Nacional, valerá apenas a inscrição da qual constar a declara-
ção de ciência do diretor/gestor escolar e o documento comprobatório da posse dos 
conselheiros, ambos encaminhados por meio do sítio eletrônico da Mostra Nacional.

§ 3º Todos os campos do Formulário de Inscrição e do Termo de Par-
ticipação devem ser devidamente preenchidos, sob pena de eliminação da Mostra 
Nacional. 

§ 4º É vedado o encaminhamento de inscrição de forma diferente ou 
fora da data limite estabelecida neste Regulamento.

§ 5º Fica vedada a inscrição de experiências cujos dirigentes mu-
nicipais, estaduais ou distritais de educação, gestores escolares ou membros do 
conselho escolar tenham participação em qualquer das etapas de organização ou 
execução da Mostra.

Art. 10. A inscrição corresponderá à aceitação, pelo conselho escolar par-
ticipante, das disposições contidas do presente Regulamento e, inclusive, da autoriza-
ção para publicação e uso de imagem.

CAPÍTULO IV
CRITÉRIOS GERAIS PARA SELEÇÃO DOS RELATOS

Art. 11. O MEC, em reconhecimento experiências em curso para a conso-
lidação da gestão democrática, da garantia do direito à aprendizagem, da participação 
de Educação toda comunidade escolar e local nas definições e decisões tomadas pela 
escola, da capacidade de transformação da realidade a partir do ambiente, do enri-
quecimento das oportunidades educativas e dos recursos pedagógicos, selecionará 10 
(dez) experiências bem sucedidas de todo o país que tenham, no mínimo, 1 (um) ano 
de implementação até a data do término das inscrições.

Parágrafo único - O Comitê de Avaliação realizará uma pré-seleção das  
experiências para uma visita in loco que comprovará a veracidade das informações for-
necidas e subsidiará a definição da escolha dos finalistas.
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Art. 12. As experiências inscritas serão com os seguintes critérios gerais:

I - Ações empreendidas visando à ampliação da participação do conselho 
escolar na gestão administrativa, financeira e pedagógica da escola que resultem na 
melhoria da qualidade da educação;

II - Contribuição para a garantia do acesso e permanência do estudante 
na escola,com a adoção de práticas que estimulem a aprendizagem, reduzindo a re-
petência, o abandono, a distorção idade/ano e evasão, propiciando a efetividade da 
garantia direito de aprender;

III - Ações que propiciem a participação dos estudantes, das famílias/
responsáveis, dos trabalhadores da educação e das comunidades escolar e local no 
processo socioeducativo das escolas e no desenvolvimento das atividades no âmbito 
do conselho escolar;

IV - Melhoria do funcionamento das básica e enriquecimento das opor-
tunidades educativas e dos recursos pedagógicos para estudantes, profissionais da 
educação e demais trabalhadores da educação; e

V - Relevância para cumprimento do Plano de Metas Compromisso Todos 
pela Educação e das diretrizes e metas do PNE. 

CAPÍTULO V
DO PROCESSO SELETIVO

Art. 13. O processo seletivo será realizado em três etapas:

I - A triagem será realizada pela Comissão Organizadora da Mostra Nacio-
nal, observados os seguintes critérios: tempo mínimo de 1 (um) ano de implementação 
da experiência; preenchimento completo do formulário de inscrição e envio eletrônico 
dos documentos solicitados;

II - Serão selecionadas até 20 (vinte) experiências para serem avaliadas 
in loco, para averiguação das informações, sendo cada visita objeto de relatório de 
avaliação; e

III - O Comitê de Avaliação selecionará até 10 (dez) experiências de con-
selho escolar para serem reconhecidas pelo MEC e os parceiros da Mostra Nacional.

CAPÍTULO VI
DO RECONHECIMENTO

Art. 14. As dez experiências selecionadas de conselho escolar serão con-
templadas com:

I - Placa de homenagem ao Conselho escolar;
II - Um certificado de participação para cada um dos membros do con-

selho escolar;
III - Participação em cerimônia de divulgação das experiências durante 

o Encontro Nacional de Fortalecimento dos conselhos escolares promovido pelo MEC, 
em Brasília;

IV - Participação em atividades nos órgãos de representação Poderes da 
República, em Brasília; e

V - Divulgação das experiências em publicação específica.
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CAPÍTULO VII
DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

Art. 15. O resultado será publicado no Diário Oficial da União e estará 
disponível nos sítios eletrônicos do MEC (www.mec.gov.br) e dos parceiros da Mostra 
Nacional.

CAPÍTULO VIII
DA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS

Art. 16. A solenidade será realizada em dia, hora e local a serem oportu-
namente divulgados pelo MEC.

Art. 17. O conselho escolar que tiver sua lecionada será convidado a par-
ticipar da cerimônia de divulgação das experiências com as despesas custeadas pelo 
MEC para até 3 (três) de seus membros.

Parágrafo único - No caso de alteração conselho escolar responsável pela 
inscrição da experiência será garantida a participação de, pelo menos, 3 (três) dos inte-
grantes desse conselho escolar e um(a) conselheiro(a) da atual composição.

CAPÍTULO IX
DA DIVULGAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS

Art. 18. As 10 (dez) experiências selecionadas farão parte do Banco de 
Experiências de Conselhos Escolares do Programa Nacional de Fortalecimento dos Con-
selhos Escolares da SEB/MEC e serão publicadas e divulgadas nos portais eletrônicos 
dos parceiros.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste Re-
gulamento serão dirimidos pela Comissão Organizadora da Mostra.

_______________________________

PORTARIA MEC Nº 60, DE 30 DE JANEIRO DE 2014
Chamada Pública MEC Guia de Tecnologias Educacionais

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e considerando o conteúdo 
do Processo nº 23000.021442/2013-18, resolve:

Art. 1º Fica divulgada, na forma anexa, a Chamada Pública MEC Guia de 
Tecnologias Educacionais, que tem por objeto pré-qualificar tecnologias educacionais 
voltadas para a educação básica, com o intuito de promover a qualidade da educação 
e contribuir para a consolidação do direito de aprender.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
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ANEXO

CHAMADA PÚBLICA MEC GUIA DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
A União, representada pelo Ministério da Educação (MEC), por inter-

médio da Secretaria de Educação Básica (SEB), visando à melhoria da qualidade da 
educação básica, por meio do aporte de tecnologias educacionais adequadas a essa 
organização de ensino, torna público os termos do presente Edital.

1. OBJETO
O presente Edital tem por objeto:
1.1. Pré-qualificar tecnologias educacionais voltadas para a educação 

básica, com o intuito de promover a qualidade da educação e contribuir para a con-
solidação do direito de aprender, as quais serão incluídas em um Guia de Tecnologias 
Educacionais.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos deste Edital:
2.1. Pré-qualificar tecnologias educacionais de qualidade voltadas para 

educação básica.
2.2. Difundir padrões de qualidade de tecnologias educacionais que con-

tribuam para a educação básica.
2.3. Mobilizar especialistas, pesquisadores, instituições de ensino e pes-

quisa e organizações públicas ou privadas com ou sem fins lucrativos para a apresen-
tação de tecnologias educacionais que contribuam para uma educação básica pública 
de qualidade.

2.4. Valorizar a produção teórico-metodológica voltada para a qualifica-
ção do processo de ensino e aprendizagem da educação básica nas escolas públicas 
brasileiras.

3. TECNOLOGIA EDUCACIONAL
3.1. Para efeito deste Edital, considera-se Tecnologia Educacional 

qualquer aparato ou ferramenta para utilização no desenvolvimento e apoio aos 
processos educacionais e que se apresente na forma de um produto finalizado, 
com todos os seus componentes, autocontido e replicável, que integre uma pro-
posta pedagógica baseada em sólida fundamentação teórica e coerência teórico-
-metodológica. 

3.1.1. As Tecnologias Educacionais deste edital podem ser voltadas para 
estudantes, professores, gestores escolares, escolas, sistemas de ensino e outros ato-
res que tenham papel destacado na educação básica.

3.2. Não se considera Tecnologia Educacional no âmbito deste edital:
a) Sistemas apostilados de ensino;
b) Livros didáticos;
c) Apostilas;
d) Livros de literatura;
e) Livros paradidáticos;
f) Atlas;
g) Dicionários;
h) Mapas; e
i) Enciclopédias.
3.2.1. Os elementos previstos no item 3.2, embora possam ser compo-

nentes complementares de uma Tecnologia Educacional submetida a este edital, não 
serão avaliados isoladamente, mas sim de acordo com sua função e adequação em 
relação à tecnologia.
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3.2.2. Os materiais didáticos submetidos como componentes comple-
mentares de uma Tecnologia Educacional não poderão participar dos editais do Progra-
ma Nacional do Livro Didático e do Programa Nacional de Biblioteca da Escola.

3.2.3. Os componentes complementares de uma Tecnologia Educacional 
elencados no item 3.2 deste edital, além dos conteúdos digitais e/ou audiovisuais, não 
serão avaliados em toda a sua extensão, sendo de responsabilidade do proponente os 
conteúdos disponibilizados e a sua atualização.

3.3. Não se considera como Tecnologia Educacional proposta que se limi-
te a apresentar atributos ou competências do proponente ou de outrem.

4. PROPONENTE
4.1. Cada proponente participante desta Chamada Pública pode ser pes-

soa jurídica ou física, de direito público ou privado, brasileira ou estrangeira.
4.2. O proponente pessoa física deve ter registro válido no Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) do Ministério da Fazenda e ter domicílio no Brasil.
4.3. O proponente pessoa jurídica deve ter registro válido no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda e ter sede no Brasil.
4.4. Durante todo o tempo de vigência deste Edital, o proponente deve 

ter acesso a um endereço de correio eletrônico válido, que será por ele indicado como 
endereço eletrônico principal. 

4.5. O MEC reserva a si o direito de, a qualquer tempo e sem apresentar 
justificativa para tal, requerer informações ou comprovações dos dados dos proponentes.

4.6. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e seus servi-
dores estão impedidos de inscrever propostas de tecnologias educacionais nesta Cha-
mada Pública.

5. PROPOSTA
5.1. Cada tecnologia educacional proposta deve ser submetida individu-

almente, respeitando os enquadramentos previstos nos  Itens 6 e 7.
5.2. Cada tecnologia educacional proposta, mesmo que desenvolvida por 

um grupo, deve ser submetida por um único proponente.
5.3. A vinculação de uma proposta ao seu proponente inicia-se na inscri-

ção da mesma e permanece enquanto ela existir.
5.4. Não há limite de número de propostas submetidas por proponente.
5.5. Cada proponente deve possuir os direitos de utilização e de distribui-

ção de cada tecnologia educacional por ele proposta.
5.5.1. O MEC reserva a si o direito de, a qualquer tempo e sem apresen-

tar justificativa para tal, solicitar a cada proponente a apresentação de documentos 
que comprovem os direitos de utilização e de distribuição de cada tecnologia educa-
cional por ele proposta. 

5.6. Cada tecnologia educacional proposta pode ter participado anterior-
mente do processo de avaliação de outras Chamadas Públicas MEC Guia de Tecnologias 
Educacionais.

5.7. Cada tecnologia educacional proposta deve: 
5.7.1. Respeitar a legislação, diretrizes e normas oficiais relativas à Edu-

cação Básica;
5.7.2. Ter sido validada na prática em território nacional;
5.7.3. Ser apresentada na forma de produto finalizado, acompanhada de 

todos os seus componentes, e caso compreenda algum site, com a localização e a for-
ma de acesso claramente indicadas, constituindo-se em uma tecnologia autocontida, 
completa, consistente e coerente;
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5.7.4. Possuir, como parte fundamental e explícita, um Guia de Orienta-
ções Didáticas, contendo uma proposta pedagógica baseada em sólida fundamentação 
teórica e coerência teórico-metodológica (Item 3.7. do Anexo I deste Edital);

5.7.5. Ter todo o seu material de suporte escrito em Português, indepen-
dentemente da tecnologia eventualmente ser voltada a  outros idiomas.

5.8. As propostas de tecnologias educacionais deverão seguir a seguinte 
organização:

5.8.1. Contemplar áreas como:
a) Área: Formação Continuada de Professores da Educação Básica;
b) Área: Área: Formação Continuada dos Demais Profissionais da Educa-

ção Básica - exceto professores;
c) Área: Gestão de Redes Públicas de Ensino;
d) Área: Gestão Escolar;
e) Área: Avaliação;
f) Área: O Processo de Ensino-aprendizagem;
g) Área: Acompanhamento Pedagógico/Recuperação de Aprendizagem;
h) Área: Investigação no Campo das Disciplinas das Ciências da Natureza 

e Matemática na Educação Básica;
i) Área: Biblioteca Escolar;
j) Área: Educação, Cultura e Artes;
k) Área: Educação, Esporte e Lazer;
l) Área: Educação e Cultura Digital;
m) Área: Educação Econômica e Financeira;
n) Área: Educação, Comunicação e Uso de Mídias;
o) Área: Educação e Direitos Humanos;
p) Área: Educação de Jovens e Adultos (EJA);
q) Área: Educação de Jovens e Adultos (EJA) com foco na juventude;
r) Área: Educação Ambiental;
s) Área: Educação e Promoção da Saúde;
t) Área: Educação e Promoção da Saúde na Educação Infantil;
u) Área: Educação e Acessibilidade; e
v) Área: Educação para as Relações Étnico-Raciais.
5.8.1.1. Cada proposta na área de Educação e Acessibilidade deverá ga-

rantir acessibilidade aos educandos com deficiência sensorial, física e mental.
6. NÍVEL - EDUCAÇÃO BÁSICA
6.1 Os proponentes deverão indicar a(s) etapa(s) para a(s) qual(is) a tecno-

logia educacional mais especificamente se direciona, para fins de orientação da análise:
a) Educação Infantil;
b) Ensino Fundamental; e
c) Ensino Médio.
6.1.1. No âmbito da educação infantil, as tecnologias educacionais deve-

rão especificar seu grau de abrangência:
a) 0 a 3 anos;
b) 4 a 5 anos; e
c) 0 a 5 anos.
6.1.2. No âmbito do ensino fundamental, as tecnologias educacionais de-

verão especificar seu grau de abrangência:
a) anos iniciais;
b) anos finais; e
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c) anos iniciais aos finais.
7. MODALIDADES
7.1. O proponente deverá indicar, em qualquer uma das etapas de ensi-

no, se a tecnologia é voltada para:
a) Ensino Regular;
b) Educação de Jovens e Adultos (EJA);
c) Educação Especial;
d) Educação Indígena;
e) Educação Quilombola;
f) Educação Prisional; e
g) Educação do Campo.
7.1. Os proponentes poderão indicar, quando couber, a(s) modalidade(s) 

para a(s) qual(is) a tecnologia educacional mais especificamente se direciona, para fins 
de orientação da análise:

a) Presencial;
b) Semipresencial; e
c) A distância.
8. INSCRIÇÃO
8.1. Na inscrição de cada proposta, o proponente deve obedecer duas 

etapas, sucessivas e distintas, nessa ordem:
a) Cadastramento, detalhado no Item 8.3 deste Edital; e
b) Encaminhamento, detalhado no Item 8.4 deste Edital.
8.2. A correta inscrição de cada proposta é de responsabilidade do seu 

proponente.
8.3. CADASTRAMENTO
8.3.1. O cadastramento de cada proposta deve ser realizado obrigatoria-

mente por meio do sistema eletrônico, específico para esta Chamada Pública.
8.3.1.1. O proponente deve registrar-se como usuário no sistema, a fim 

de que possa nele cadastrar propostas.
8.3.1.2. Para registrar-se como usuário, o proponente deve preencher 

todos os campos de preenchimento obrigatório do formulário para cadastramento de 
usuário.

8.3.1.3. O proponente deve cadastrar propostas de tecnologias educa-
cionais durante o período de recebimento de propostas, fixado no Item 12 deste Edital.

8.3.1.4. Para cadastrar cada proposta, o proponente deve preencher todos 
os campos de preenchimento obrigatório do formulário para cadastramento de proposta.

8.3.1.4.1. O proponente deve indicar, pelo menos um, e no máximo três, 
locais ou instituições onde possa ocorrer a avaliação in loco.

8.3.1.4.2. O proponente deve informar senhas e endereços eletrônicos 
de acesso, inclusive para acesso aos ambientes efetivamente utilizados pelos usuários, 
quando necessário.

8.3.1.4.3. O proponente deve firmar Termo declarando que a tecnologia 
proposta respeita a legislação, diretrizes e normas relativas à Educação Básica.

8.3.1.4.4. O proponente deverá preencher a declaração de primeira ava-
liação no formulário eletrônico caso esta seja a primeira vez que a proposta é inscrita 
para participar do processo de avaliação de editais de chamada de tecnologias educa-
cionais realizados pelo MEC.

8.3.1.4.5. O proponente deverá preencher a declaração de reinscrição 
no formulário eletrônico caso esta proposta já tenha sido inscrita em processo anterior 
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de avaliação de editais de chamada de tecnologia educacionais realizados pelo MEC - 
mesmo que esta não tenha sido pré-qualificada -, informando:

a) Todos os editais anteriores nos quais a tecnologia educacional em 
questão tenha sido inscrita;

b) As alterações incorporadas à tecnologia educacional em relação ao 
edital anterior mais recente no qual ela tenha sido inscrita; e

c) Todos os editais anteriores nos quais a tecnologia educacional em 
questão tenha sido pré-qualificada.

8.3.1.4.6. O proponente deve firmar Termo, no formulário eletrônico, de-
clarando possuir os direitos de utilização e de distribuição da tecnologia educacional 
proposta sendo inscrita.

8.3.1.5. Cada proposta somente é considerada cadastrada no sistema 
quando um comprovante de cadastramento para essa proposta for disponibilizado 
pelo sistema.

8.3.1.6. Cada proposta cadastrada no sistema fica vinculada unicamente 
ao proponente (usuário) que a cadastrar.

8.3.1.7. Qualquer proposta cadastrada pode ter sua inscrição visualizada, 
alterada ou excluída, através do Sistema, durante o período de recebimento de propos-
tas, fixado no Item 12 deste Edital, somente pelo seu próprio proponente.

8.3.1.7.1. O texto da proposta que será avaliado é aquele que resultar da 
última operação de cadastramento de uma proposta inscrita, e não excluída, durante o 
período de recebimento de propostas, fixado no Item 12 deste Edital.

8.3.2. O comprovante de cadastramento de cada proposta, emitido pelo 
sistema eletrônico, deve ser impresso e assinado pelo seu proponente.

8.3.3. Não serão consideradas tentativas de cadastramento de propostas 
efetuadas por via postal, por fax, por correio eletrônico, entregues pessoalmente ou 
por quaisquer outros meios que não aquele do Item 8.3.1.deste Edital.

8.3.4. O MEC não se responsabiliza pelo não-cadastramento de propos-
tas por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, conges-
tionamento das linhas de comunicação, interrupção de fornecimento de energia, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência eletrônica 
de dados.

8.4. ENCAMINHAMENTO
8.4.1. Para cada proposta devidamente cadastrada no sistema ser consi-

derada para avaliação, devem ser encaminhados, à destinatária (especificada no Item 
8.4.3 deste Edital), todos os seguintes elementos referentes à proposta:

a) Comprovante de cadastramento emitido pelo sistema, impresso e as-
sinado pelo seu proponente;

b) Eventuais materiais, aparatos, aparelhos ou ferramentas instrumen-
tais, disponíveis em meio físico, integrantes da tecnologia educacional proposta; e

c) Eventuais plataformas especiais necessárias à avaliação da tecnologia 
educacional proposta e que não sejam integrantes da mesma, como tablets, smartpho-
nes, TVs digitais, celulares e software. 

8.4.2. Os elementos previstos no item 8.4.1 deste Edital devem ser acon-
dicionados em volumes (envelopes, pacotes, embalagens) lacrados e devidamente 
identificados com:

a) O nome do proponente;
b) O CPF ou o CNPJ do proponente;
c) O nome da tecnologia educacional proposta; e
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d) O número de inscrição da tecnologia educacional proposta, gerado 
pelo sistema.

8.4.2.1. Elementos previstos no item 8.4.1 referentes a cada propos-
ta podem ser acondicionados em diferentes volumes e encaminhados de diferentes 
formas.

8.4.2.2. Cada volume deve estar relacionado a uma única tecnologia edu-
cacional proposta.

8.4.2.3. Não são admitidos volumes contendo itens de mais de um pro-
ponente.

8.4.2.4. Materiais encaminhados que contrariem os itens 8.4.2, 8.4.2.2 e 
8.4.2.3 não serão considerados.

8.4.3. Volumes devem ser encaminhados à destinatária:

PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS  
CHAMADA PÚBLICA MEC GUIA DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 
SECRETARIA DO INSTITUTO DE INFORMÁTICA/ UFRGS
Av. Bento Gonçalves, 9500 - Prédio 43412
Setor 4 - Campus do Vale - Agronomia
CEP: 91501-970 - Porto Alegre - RS - Brasil
Caixa Postal: 15064

8.4.4. O encaminhamento pode se dar por entrega pessoal ou por remes-
sa registrada e com Aviso de Recebimento (AR).

8.4.4.1. Entregas efetuadas pessoalmente devem ocorrer diretamente à 
destinatária em seu endereço, dentro do período de recebimento de proposta fixado 
no Item 12 deste Edital, e respeitando-se seu horário comercial, a ser informado no 
sistema eletrônico.

8.4.8.2. Remessas devem ser realizadas com data de postagem à des-
tinatária dentro do período de recebimento de propostas, fixado no Item 12 deste 
Edital.

8.4.5. O proponente tem integral responsabilidade pelo correto encami-
nhamento (incluindo envio e recebimento) à destinatária  de todos os itens listados no 
Item 8.4.1 deste Edital, referentes a cada uma de suas propostas.

8.4.6. O MEC não se responsabiliza pelo extravio de quaisquer materiais 
enviados por remessa postal.

9. AVALIAÇÃO
9.1. A submissão de propostas para avaliação ocorrerá em lotes de sub-

missão, de acordo com o cronograma estabelecido no Item 12 deste Edital.
9.1.1. Para cada lote de submissão, serão consideradas somente as pro-

postas devidamente inscritas dentro do período referente àquele lote.
9.2. A apresentação da proposta em desconformidade com o disposto 

nos Itens 5 e 8.4 deste Edital implicará sua exclusão do processo de pré-qualificação.
9.3. A ausência de quaisquer itens necessários à adequada avaliação da 

Tecnologia Educacional proposta, que acarrete a impossibilidade prática de avaliá-la, 
implica a desclassificação da proposta. 

9.4. A avaliação das tecnologias educacionais propostas será coordenada 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), representada pelo seu Insti-
tuto de Informática. 
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9.5. A UFRGS, sob a orientação do MEC, coordenará a formação do Comi-
tê Técnico-Científico, constituído por especialistas de diversas regiões do País, designa-
do especificamente para os fins desta Chamada Pública.

9.6. A avaliação das tecnologias propostas consta de duas etapas suces-
sivas e distintas:

a) Pré-análise, detalhada no item 9.11 deste Edital; e 
b) Avaliação para Pré-Qualificação, detalhada no item 9.12 deste Edital.
9.7. Todas as etapas da Avaliação serão acompanhadas pela SEB.
9.8. Os princípios e critérios que embasarão a avaliação estão detalhados 

no Anexo I deste Edital.
9.9. Somente propostas que forem aprovadas na etapa de Pré-análise 

serão consideradas na etapa de Avaliação para Pré-qualificação. 
9.10. O MEC não se responsabiliza pela manutenção das ferramentas em 

caso de problemas técnicos ocorridos durante o processo de avaliação.
9.11. PRÉ-ANÁLISE
9.11.1. Consiste na verificação do cumprimento dos requisitos prévios de 

admissibilidade da proposta os seguintes elementos: 
a) Atendimento ao Objeto desta Chamada Pública (Item 1 deste Edital);
b) Atendimento aos Objetivos Específicos desta Chamada Pública (Item 

2 deste Edital);
c) Elegibilidade da tecnologia educacional (Item 3 deste Edital);
d) Elegibilidade do proponente (Item 4 deste Edital);
e) Elegibilidade da proposta (Item 5 deste Edital);
f) Preenchimento completo do formulário eletrônico de cadastramento 

de propostas, de acordo com o Item 8.3 deste Edital;
g) Encaminhamento da proposta com todos os elementos necessários à 

avaliação, conforme Item 8.4 deste Edital; e
h) Compatibilidade das propostas com as informações que constam nos 

Itens 5 e 8 deste Edital.
9.11.2. A pré-análise será realizada pela UFRGS, representada pelo seu 

Instituto de Informática, com participação do Comitê Técnico-Científico.
9.11.3. O Comitê Técnico Científico poderá solicitar esclarecimentos ou in-

formações complementares pontuais ao proponente a respeito de cada proposta inscrita.
9.11.4. Será desclassificada a proposta que se enquadrar em pelo menos 

uma das seguintes situações:
a) Não atender às especificações obrigatórias mencionadas no Item 8 

deste Edital;
b) Não cumprir os requisitos prévios de admissibilidade da proposta 

elencados no Item 9.11.1;
c) Apresentar irregularidades legais ou formais; e 
d) O proponente não apresentar esclarecimentos ou complementos de 

informações eventualmente solicitados pelo Comitê Técnico Científico, como mencio-
nado no Item 9.11.3 deste Edital nos prazos estipulados e sempre respeitando o crono-
grama estabelecido no Item 12 deste Edital.

9.12. AVALIAÇÃO PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO
9.12.1. Consiste na análise de mérito e pertinência das tecnologias edu-

cacionais inscritas.
9.12.2. As propostas serão apreciadas pelo Comitê Técnico Científico que 

procederá à avaliação das condições para pré-qualificação das tecnologias educacio-
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nais conforme os critérios eliminatórios comuns a todas as propostas e de acordo com 
o Item 4 do Anexo I deste Edital.

9.12.2.1. O Guia de Orientações Didáticas será avaliado conforme os cri-
térios eliminatórios descritos no Item 3.7 do Anexo I deste Edital.

9.13. O Comitê Técnico-Científico decidirá sobre a conveniência e opor-
tunidade da avaliação in loco e, neste caso, ela será realizada em um dos locais ou insti-
tuições indicados pelo proponente, a critério do Comitê Técnico-Científico, respeitando 
o cronograma estabelecido no Item 12 deste Edital.

9.14. Como resultado da avaliação para fins de pré-qualificação, cada 
proposta será classificada em um dos seguintes estados:

a) Pré-qualificada;
b) Não pré-qualificada.
9.14.1. Uma proposta classificada como não pré-qualificada pode ser 

modificada e ressubmetida a lote subsequente, obedecidos os prazos estabelecidos no 
item 12 deste Edital,

10. RESULTADOS
10.1. A relação das tecnologias pré-qualificadas será publicada no Diário 

Oficial da União (DOU) e ficará disponível para consulta no site do MEC.
10.2. O proponente que tiver justificativa para contestar o resultado da 

Avaliação para Pré-qualificação poderá apresentar, fundamentadamente, recurso, res-
peitando o cronograma estabelecido no Item 12 deste Edital, exclusivamente por meio 
do mesmo sistema eletrônico utilizado para cadastramento, mencionado no Item 8.3 
deste Edital.

10.2.1. A fundamentação deve rebater todos os argumentos não pré-
-qualificativos da avaliação.

10.2.2. O proponente terá o prazo de cinco dias úteis para apresentar o 
recurso a partir da data de Divulgação dos Resultados especificada no Item 12 deste 
Edital.

10.3. Cabendo o recurso, a proposta será reavaliada seguindo os mesmos 
moldes do Item 9 deste Edital.

10.4. A relação das tecnologias pré-qualificadas após os recursos será pu-
blicada no Diário Oficial da União (DOU) e ficará disponível para consulta no site do MEC.

11. IMPLICAÇÕES
11.1. As tecnologias educacionais pré-qualificadas na fase de homolo-

gação dos resultados finais, nos termos desta Chamada Pública, constarão do Guia de 
Tecnologias Educacionais do MEC.

11.1.1. A pré-qualificação aplica-se à Tecnologia Educacional como um 
todo e não implica a pré-qualificação de quaisquer de seus componentes separada-
mente, conforme Item 8.4.1 deste Edital.

11.1.2. A pré-qualificação restringe-se à Tecnologia Educacional e não 
implica a pré-qualificação de quaisquer de seus componentes complementares, con-
forme Item 3.2.1 deste Edital.

11.2. As tecnologias educacionais pré-qualificadas na fase de homologa-
ção dos resultados finais, nos termos desta Chamada Pública, poderão posteriormente 
ser certificadas pelo MEC – mediante procedimento específico a ser definido por este 
Ministério -, após avaliação de implantação e implementação em escolas públicas do 
sistema de ensino localizadas em área urbana ou do campo e que ofereçam a educa-
ção básica, caso se verifique que tenham gerado impacto positivo nos indicadores de 
qualidade da educação básica.
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11.3. A pré-qualificação da tecnologia educacional não gera direito sub-
jetivo à posterior certificação pelo MEC.

11.4. A pré-qualificação, objeto deste Edital, não vincula o Ministério da 
Educação, de forma alguma, aos usuários das tecnologias educacionais, nem aos seus 
autores e produtores.

11.5. A pré-qualificação, objeto deste Edital, não implica reconhecimento 
de direito autoral referente a qualquer obra intelectual ou outro item de propriedade 
intelectual (tais como marcas, sinais distintivos, nomes de domínio, etc.) contido na 
proposta.

11.6. A pré-qualificação, objeto deste Edital, não implica qualquer cessão 
de direitos autorais por parte do proponente da tecnologia submetida.

11.7. No caso de alguma rede pública de educação firmar, com o pro-
ponente, parceria para o desenvolvimento de projeto de tecnologia pré-qualificada, o 
proponente deverá ceder o direito de utilização no escopo do projeto a ser definido, 
conforme disposto no art. 49 e seguintes da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

11.8. A pré-qualificação, objeto deste Edital, não gera obrigatoriedade 
de sua utilização por parte do MEC ou dos sistemas de ensino municipal, estadual ou 
federal.

11.8.1. As possíveis contratações advindas da pré-qualificação das tecno-
logias educacionais de que trata esta Chamada Pública serão efetuadas por instrumen-
to próprio nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, IN nº 02 - SLTI-MPOG, 
de 30 de abril de 2008, suas alterações e demais legislação que rege a matéria.

11.9. As ferramentas tecnológicas que não forem pré-qualificadas pode-
rão ser retiradas pelo proponente, no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar 
do primeiro dia após a homologação do resultado final, mediante solicitação formal 
realizada exclusivamente por meio do mesmo sistema eletrônico utilizado para cadas-
tramento, mencionado no Item 8.3.1 deste Edital.

11.9.1. O MEC, respeitando o disposto na Lei nº 9.610, de 1998, reserva 
a si o direito de definir o destino dos materiais submetidos pelos proponentes que não 
forem retirados após findo esse prazo.

11.10. Ao proponente de qualquer tecnologia educacional pré-qualifica-
da, constituem-se proibições, individualmente ou em conjunto:

a) Distribuir catálogo, ou outro material, com características ou informa-
ções que induzam ao entendimento de que a tecnologia educacional pré-qualificada 
em questão trata-se de tecnologia educacional oficial, produzida pelo MEC;

b) Produzir e distribuir material de divulgação, com características ou 
informações que induzam ao entendimento de que a tecnologia educacional pré-qua-
lificada trata-se de tecnologia indicada preferencialmente pelo MEC, para adoção nas 
escolas, em detrimento de outras;

c) Produzir e distribuir material de divulgação que induza ao entendi-
mento de que os materiais listados no Item 3.2 deste Edital tratem de material pré-
-qualificado por este Edital; e 

d) Fazer referência ao nome do MEC em qualquer ação decorrente da 
implementação da tecnologia educacional, por parte do proponente, sem que haja 
autorização expressa deste Ministério. 

12. CRONOGRAMA
12.1. Todas as datas e horários referem-se ao Horário de Brasília.
12.2. Cada período de cadastramento das propostas se inicia às 9h do dia 

inicial e termina às 17h do dia final.
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12.3. Atendimentos ocorrem todos os dias do período, em horário co-
mercial oficial da destinatária, a ser informado no sistema eletrônico.

12.4. O cronograma de execução deste Edital é como segue: 
a) Recebimento de propostas: 3 de fevereiro de 2014 a 30 de janeiro de 

2015;
b) Fechamento do Lote 1 de avaliação: 30 de maio de 2014;
c) Pré-análise do Lote 1: 02 de junho até 01 de agosto de 2014;
d) Avaliação do Lote 1: 04 de agosto até 31 de outubro de 2014;
e) Divulgação dos Resultados do Lote 1: até 28 de novembro de 2014;
f) Fechamento do Lote 2 de avaliação: 30 de janeiro de 2015;
g) Pré-análise do Lote 2: 3 de fevereiro até 27 de fevereiro de 2015;
h) Avaliação do Lote 2: 2 de março até 29 de maio de 2015;
i) Divulgação dos Resultados do Lote 2: até 29 de junho de 2015;
j) Recursos: a partir de 30 de junho de 2015; e
k) Homologação do resultado final: até 31 de agosto de 2015.
12.5. O MEC reserva a si o direito de alterar esse cronograma, bem como 

cronogramas subsequentes, de acordo com as necessidades do processo de avaliação.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. O presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em 

parte, a qualquer tempo, por motivo de interesse público ou exigência legal.
13.2. As despesas necessárias à consecução do objeto deste Edital de-

vem ser assumidas pelos respectivos proponentes.
13.3. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste Edital 

serão dirimidos pela Secretaria de Educação Básica.
13.4. O foro é o da cidade de Brasília - Distrito Federal, para dirimir ques-

tões oriundas da execução do presente Edital.

ANEXO I
PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
1. PRINCÍPIOS GERAIS
A educação escolar, como instrumento de desenvolvimento humano, 

constitui requisito fundamental para a concretização do direito de construção de no-
vos conhecimentos, aprendizagens, ampliação cultural e equidade social. Para tanto, a 
educação escolar deve organizar-se de forma a respeitar o princípio de liberdade e os 
ideais de solidariedade humana, o desenvolvimento crítico, o preparo para o exercício 
da cidadania e a qualificação de todos para um mundo cada vez mais dinâmico e exi-
gente.

De acordo com a Constituição Federal, a educação escolar deve ter como 
base:

a) Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;
b) Liberdade de aprender e ensinar;
c) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
d) Gratuidade do ensino público;
e) Gestão democrática; e
f) Garantia de um padrão de qualidade.
Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, ao mesmo tempo em que ratifica esses preceitos, 
os complementa, determinando que o desenvolvimento do ensino observe, ainda, os 
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princípios de respeito à liberdade e apreço à tolerância; valorização da experiência ex-
traescolar e vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

No âmbito da LDB, o art. 32 destaca que a educação escolar deve ter por 
objetivo a formação básica do cidadão, envolvendo: 

a) O desenvolvimento da capacidade de aprender, por meio do pleno 
domínio tanto da leitura e da escrita quanto do cálculo;

b) A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;

c) A aquisição de conhecimentos e habilidades, assim como a formação 
de atitudes e valores essenciais ao adequado convívio social; e

d) O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

Na sociedade brasileira contemporânea, diversas tecnologias estão no 
centro do processo educativo como forma de ampliar e aprofundar seu uso e, por isto, 
é importante buscar meios de superar a prática apenas instrumental que muitas vezes 
se faz delas. Inserir tecnologias na escola não é apenas considerá-las como simples 
material  de apoio em sala de aula, mas, sobretudo, como um componente essencial e 
estruturante que deve estar em harmonia com os preceitos destacados da Constituição 
Federal e da LDB.

Um dos grandes desafios que se impõe para a inserção qualitativa das 
tecnologias na escola só pode ser vencido se governo, sociedade e iniciativa privada 
trabalharem juntos. Nem o governo e nem a iniciativa privada possui isoladamente os 
recursos necessários para promover o acesso às tecnologias educacionais contempo-
râneas. 

Trabalhando em parceria, o governo tem a importante missão de tornar 
essas iniciativas parte de suas políticas públicas e, assim, garantir os meios de melhoria 
da qualidade da educação básica. 

Para alçar a Educação Básica do Brasil a patamares mais elevados, é ne-
cessário um esforço conjunto não só de órgãos mais diretamente vinculados à educa-
ção. A cooperação de todos os setores da sociedade pode favorecer para que, em 2022, 
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), elaborado pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), chegue a 6,0 - meta 
proposta pelo MEC.

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
2.1. Considerando-se as características e as demandas da educação es-

colar, são definidos critérios que representam um padrão consensual mínimo de qua-
lidade para o ensino e a aprendizagem e, portanto, também, para as tecnologias edu-
cacionais.

2.2. Com esse objetivo, a avaliação das tecnologias educacionais inscritas 
nesta Chamada Pública far-se-á por meio da articulação entre os critérios comuns e os 
critérios específicos constantes deste Edital.

2.3. Os critérios referem-se a requisitos indispensáveis de qualidade di-
dático-pedagógica. A não observância desses requisitos implicará a não-indicação para 
pré-qualificação da tecnologia educacional.

3. CRITÉRIOS COMUNS A TODAS AS TECNOLOGIAS
3.1. Os critérios comuns a serem observados na apreciação de todas as 

tecnologias submetidas a esta Chamada Pública são os seguintes:
a) Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas à Edu-

cação Básica;
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b) Observância de princípios éticos necessários à construção da cidada-
nia e ao convívio social republicano;

c) Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida 
pela tecnologia educacional, no que diz respeito à proposta didático-pedagógica expli-
citada e aos objetivos visados;

d) Correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos;
e) Observância das características e finalidades do Guia de Orientações 

Didáticas e adequação à linha pedagógica nele apresentada;
f) Adequação da arquitetura gráfica aos objetivos didático-pedagógicos 

da tecnologia;
g) Observância de características de acessibilidade da tecnologia; e
h) Observância das características de usabilidade e ergonomia da tecnologia.
3.2. O não atendimento a qualquer um desses critérios, detalhados a 

seguir, resultará em uma proposta incompatível com o objeto e objetivos estabeleci-
dos para esta Chamada Pública, o que justificará, ipso facto, a não-indicação para pré-
-qualificação da tecnologia educacional.

3.3. Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas à 
Educação Básica.

3.3.1. Considerando-se a legislação, as diretrizes e as normas oficiais que 
regulamentam a Educação Básica, não serão pré-qualificadas as tecnologias que ferirem:

a) a Constituição da República Federativa do Brasil;
b) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
c) o Estatuto da Criança e do Adolescente;
d) as Resoluções e os Pareceres do Conselho Nacional de Educação, em es-

pecial, o Parecer CEB nº 15/2000, de 04 de julho de 2000, o Parecer CNE/CP nº 003/2004, 
de 10 de março de 2004 e a Resolução CNE/CP nº 01 de 17 de junho de 2004;

e) a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e a Lei nº 11.645, de 10 março 
de 2008, visando à construção de uma sociedade antirracista, justa e igualitária;

f) o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei 
nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
que estabelece normas e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pes-
soas com deficiência ou com mobilidade reduzida;

g) o Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, que aprova o texto 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; e 

h) as Diretrizes Curriculares Nacionais para a respectiva etapa de ensino 
e Diretrizes Operacionais cabíveis.

3.4. Observância de princípios éticos necessários à construção da cidada-
nia e ao convívio social republicano.

3.4.1. Não serão pré-qualificadas as tecnologias educacionais que:
a) Veicularem estereótipos e preconceitos de condição social, regional, 

étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de idade ou de linguagem, assim como 
qualquer outra forma de discriminação ou de violação de direitos;

b) Fizerem doutrinação religiosa ou política, desrespeitando o caráter lai-
co e autônomo do ensino público; 

c) Utilizarem o material escolar como veículo de publicidade ou de difu-
são de marcas, produtos ou serviços comerciais.

3.5. Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assu-
mida pela tecnologia educacional, no que diz respeito à proposta didático-pedagógica 
explicitada e aos objetivos visados.
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3.5.1. Por mais diversificadas que sejam as concepções e as práticas de 
ensino envolvidas na educação escolar, propiciar ao estudante uma efetiva apropriação 
do conhecimento implica:

a) Escolher uma abordagem metodológica capaz de contribuir para a 
consecução dos objetivos educacionais em questão; e 

b) Ser coerente com a escolha da abordagem metodológica, do ponto de 
vista dos objetos, sujeitos (estudantes e professores) e recursos propostos.

3.5.2. Em consequência, não serão pré-qualificadas as tecnologias edu-
cacionais que deixarem de atender aos seguintes requisitos:

a) Explicitar os pressupostos teórico-metodológicos que fundamentam 
sua proposta didático-pedagógica em relação ao tema específico deste edital;

b) Apresentar coerência entre essa fundamentação e o conjunto de tex-
tos, atividades, exercícios, simulações etc. que configuram as atividades do estudante. 
No caso de uma tecnologia recorrer a mais de um modelo teórico-metodológico, deve 
indicar claramente a articulação entre eles;

c) Organizar-se de forma a favorecer o processo de ensino e aprendiza-
gem;

d) Favorecer o desenvolvimento de capacidades básicas do pensamento 
autônomo e crítico, no que diz respeito aos objetivos de ensino e aprendizagem pro-
postos;

e) Contribuir para a apreensão das relações que se estabelecem entre os 
objetivos de ensino e aprendizagem propostos e suas funções socioculturais;

f) Explicitar potencial de disseminação da tecnologia; 
g) Explicitar os impactos esperados sobre os indicadores de qualidade da 

educação básica; e
h) Explicitar aspectos de qualidade técnica e pedagógica.
3.6. Correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos. 
3.6.1. Respeitando tanto as conquistas científicas das áreas de conhe-

cimento representadas nos componentes curriculares, quanto os princípios de uma 
adequada transposição didática, não serão pré-qualificadas as tecnologias educacio-
nais que:

a) Apresentarem de modo equivocado ou desatualizado conceitos, infor-
mações e procedimentos propostos como objetos de ensino-aprendizagem; e

b) Utilizarem de modo equivocado ou desatualizado esses mesmos con-
ceitos e informações, em exercícios, atividades, ilustrações ou imagens.

3.7. Observância das características e finalidades específicas do Guia 
de Orientações Didáticas e adequação da tecnologia à linha pedagógica nele apre-
sentada.

3.7.1. O Guia de Orientações Didáticas é componente fundamental da 
tecnologia, portanto um fator de exclusão da tecnologia educacional apresentada por 
meio deste edital. Sendo assim, ele deve:

a) ser apresentado como única unidade claramente identificada como 
Guia de Orientações Didáticas;

b) servir de mapa e bússola para que o público-alvo possa fazer um uso 
adequado da tecnologia, constituindo-se, ainda, em instrumento de complementação 
didático-pedagógica e atualização constante; e

c) explicitar uma proposta pedagógica baseada em sólida fundamenta-
ção teórica e coerência metodológica.
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3.7.2. Considerando-se esses princípios e o público-alvo, serão pré-qua-
lificadas tão somente as tecnologias educacionais cujo Guia de Orientações Didáticas 
se caracterizar por:

a) Explicitar os objetivos da proposta didático-pedagógica efetivada pela 
tecnologia educacional;

b) Explicitar os pressupostos teórico-metodológicos assumidos pela tec-
nologia educacional;

c) Descrever a organização geral da tecnologia, tanto no conjunto das 
atividades, quanto na estruturação de cada uma delas;

d) Apresentar, de forma clara e detalhada, todas as estratégias e recursos 
de ensino a serem empregados para o uso adequado da tecnologia educacional;

e) Indicar as possibilidades de trabalho interdisciplinar na escola; e
f) Orientar diferentes formas, possibilidades, recursos e instrumentos de 

avaliação que poderão ser utilizados na aplicação da tecnologia educacional.
3.8. Adequação da arquitetura gráfica aos objetivos didáticopedagógicos 

da tecnologia educacional.
3.8.1. A proposta didático-pedagógica de uma tecnologia educacional 

deve traduzir-se em uma arquitetura gráfica compatível com suas opções teórico-me-
todológicas, considerando-se, dentre outros aspectos, a faixa etária e a etapa escolar 
a que se destina. Desse modo, no que se refere à arquitetura gráfica, não serão pré-
-qualificadas as tecnologias que deixarem de apresentar:

a) Organização clara, coerente e funcional, do ponto de vista da proposta 
didático-pedagógica;

b) Legibilidade gráfica adequada para a etapa escolar visada, do ponto 
de vista do desenho e do tamanho das letras; do espaçamento entre letras, palavras e 
linhas; do formato, dimensões e disposição dos textos; e

c) Isenção de erros de revisão.
3.8.2. Quanto às ilustrações das tecnologias educacionais, não serão pré-

-qualificadas as tecnologias que deixarem de apresentar: 
a) Adequação às finalidades para as quais foram elaboradas;
b) Clareza e precisão das informações;
c) Representação adequada dos aspectos relacionados à diversidade ét-

nica da população brasileira, tanto quanto à pluralidade social e cultural do país;
d) Indicação da proporcionalidade dos objetos ou seres representados, 

principalmente quando se referirem a informações científicas,
e) Atribuição de Créditos e de identificação dos locais de custódia (local 

onde estão acervos cuja imagem está sendo utilizada na publicação);
f) Identificação: títulos, fontes e datas, no caso de gráficos e tabelas; e
g) Apresentação de legendas em conformidade com as convenções car-

tográficas, no caso de representação de mapas e imagens similares.
3.9. Observância de características de usabilidade e ergonomia no manu-

seio de ferramentas e materiais.
3.9.1. Considerando-se os elementos de usabilidade e ergonomia para 

desenvolvimento de ferramentas e materiais contemporâneos, serão observadas as 
seguintes características:

a) Eficácia e eficiência de uso: a tecnologia deve ser eficiente quanto à 
facilidade de manuseio e uso, e deve ser eficaz quanto à capacidade de produtividade 
que pode obter.

b) Satisfação subjetiva: o público-alvo da tecnologia educacional considera 
agradável a interação com a tecnologia e sente-se subjetivamente satisfeito com ela;
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c) Facilidade de aprendizado: a tecnologia deve ser de fácil apropriação, 
de tal forma que o público-alvo consiga rapidamente explorá-la e realizar suas tarefas 
com ela. Uma tecnologia coloca-se nessa categoria quando usuários inexperientes con-
seguem atingir certo grau de proficiência em um curto período de tempo;

d) Facilidade de memorização e ampliação do raciocínio lógico: após cer-
to período sem utilizá-lo, o público-alvo não frequente  no manuseio da ferramenta é 
capaz de retornar à tecnologia e realizar suas tarefas sem a necessidade de reaprender 
como interagir com ela;

e) Baixa taxa de erros: em uma tecnologia com baixa taxa de erros, o 
público-alvo é capaz de realizar tarefas sem maiores transtornos, recuperando erros, 
caso ocorram;

f) Consistência: usar terminologia, layout gráfico, conjuntos de cores e 
de fontes padronizados são medidas de consistência fazendo com que tarefas similares 
possam ser executadas com sequências de ações similares; e

g) Recursos de usabilidade: este atributo diz respeito à capacidade da 
tecnologia para adaptar-se ao contexto e às necessidades e preferências do público-
-alvo, tornando seu uso mais eficiente. Em função da diversidade de tipos de usuários 
de uma tecnologia interativa, é necessário que sua interface/arquitetura seja flexível o 
bastante para realizar a mesma tarefa de diferentes maneiras, de acordo com o contex-
to e com as características de cada tipo de indivíduo.

3.9.2. No caso de tecnologias digitais/informatizadas, serão observados 
os seguintes elementos de usabilidade, navegabilidade e ergonomia:

a) Visibilidade do estado da tecnologia: a tecnologia deve manter o públi-
co-alvo informado sobre o que está acontecendo e possíveis etapas seguintes, através 
de realimentação apropriada; 

b) Adequação da linguagem adotada: a linguagem adotada na tecnolo-
gia deve ser a do público-alvo, empregando palavras, frases, conceitos e convenções 
familiares a ele;

c) Controle do usuário e liberdade: o público-alvo deve poder corrigir 
ações efetuadas ou retroceder a estados anteriores com facilidade. ; e

d) Ajuda aos usuários para reconhecer, diagnosticar e recuperar erros: as 
mensagens de erros devem ser expressas em linguagem direta, indicando precisamen-
te o problema e construtivamente sugerir uma solução.

3.9.3. No caso de portais web, serão observados os seguintes elementos 
de usabilidade, navegabilidade e ergonomia:

a) Facilidade de uso: o público-alvo consegue localizar facilmente a infor-
mação desejada e necessária para atingir o objetivo de cada etapa;

b) Classificação e pesquisa intuitiva: o portal é capaz de indexar e orga-
nizar as informações. O sistema de busca refina e filtra as informações, e apresenta o 
resultado da pesquisa de forma clara e de fácil compreensão;

c) Compartilhamento cooperativo: o portal permite aos usuários publica-
rem e receberem informações de outros usuários. O portal provê um meio de interação 
entre pessoas e grupos da instituição. Na publicação, o público-alvo pode especificar 
quais usuários e grupos terão acesso a seus documentos e objetos;

d) Conectividade aos recursos informacionais: os recursos de conectivi-
dade necessários ao adequado funcionamento e uso do portal são providos e gerencia-
dos pela tecnologia, tais como: correio eletrônico, bancos de dados, sistemas de gestão 
de documentos e sistemas de áudio e vídeo;
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e) Acesso dinâmico aos recursos informacionais: por meio de sistemas 
inteligentes, o portal permite o acesso dinâmico às informações nele armazenadas, 
fazendo com que os usuários sempre recebam informações atualizadas;

f) Roteamento automático: o portal é capaz de direcionar automatica-
mente relatórios e documentos a usuários selecionados; 

g) Gestão de informação: para atender às necessidades de informação 
dos usuários, o portal integra os aspectos de pesquisa, relatório e análise dos sistemas;

h) Arquitetura baseada em servidor: quanto a serviços e sessões concor-
rentes, o portal se baseia em uma arquitetura cliente-servidor para suportar um grande 
número de usuários e grandes volumes de informações;

i) Definição flexível das permissões de acesso: o administrador do 
portal é capaz de definir permissões de acesso para público alvo, por meio de per-
fis de acesso;

j) Segurança: para salvaguardar as informações e prevenir acessos não 
autorizados, o portal suporta serviços de segurança, como criptografia, autenticação 
e firewalls. Também possibilita auditoria dos acessos às informações e das alterações 
de configuração; 

k) Administração institucional: o portal provê um meio de gerenciar fa-
cilmente as informações e monitorar o funcionamento de forma efetiva e dinâmica.

l) Administração operacional: o portal é de fácil de instalação, configura-
ção e manutenção;

m) Gerenciamento de conteúdo: no caso de portal com conteúdo perso-
nalizável, esse conteúdo é de fácil edição e manutenção; e

n) Customização e personalização: o administrador do portal é capaz de 
customizá-lo de acordo com as políticas e expectativas da instituição, assim como o 
público-alvo é capaz de personalizar sua interface para facilitar e agilizar o acesso às 
informações consideradas relevantes.

3.9.3.1. Nos portais web, quando couber, serão observados ainda, os se-
guintes aspectos:

a) Possibilidade de aprendizagem do conteúdo proposto e de integração 
do professor como mediador e do estudante como sujeito ativo do processo de apren-
dizagem;

b) Apresentação de desafios, recursos e orientações para que o estudan-
te recorra a fontes diversificadas, buscando formular e resolver problemas decorrentes 
de reflexões sobre sua experiência de vida;

c) Conteúdos atualizados que contribuam com a formação permanente 
dos profissionais da comunidade educativa;

d) Atividades que possibilitem ao professor e ao estudante praticar, expe-
rimentar, interagir e avaliar sua aprendizagem;

e) Possibilidades de interação por meio de fórum, chat, email, podcas-
ting, blogs, etc;

f) Utilização da ferramenta de multimídia em multiplataforma (possibili-
dade de download e upload, áudio, vídeo e animações utilizadas para auxiliar no ensino 
e na aprendizagem); e 

g) Facilidade quanto à manutenção e assistência técnica.
3.10. Observância de características de acessibilidade.
3.10.1. Considerando-se as recomendações de acessibilidade, serão ob-

servados, quando couber, os seguintes aspectos, salvo quando esses elementos não se 
aplicam:
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a) Fornecimento de alternativas ao conteúdo sonoro e visual: proposição 
de conteúdo que, ao ser apresentado ao professor e ao aluno, transmita, em essência, 
as mesmas funções e finalidade que o conteúdo textual;

b) Promoção da percepção do texto e dos elementos gráficos quando 
vistos sem cores;

c) Utilização correta de marcações: marcação dos documentos com os 
elementos estruturais adequados. Apresentação de conteúdos por meio de estilos e 
atributos de destaque;

d) Indicação clara do idioma utilizado: utilização de marcações que fa-
cilitem a pronúncia e a interpretação de abreviaturas ou texto em língua estrangeira;

e) Acessibilidade direta de interface do usuário integrada: atendimento 
aos princípios de design para acessibilidade, acesso independente de dispositivos, ope-
racionalidade por teclados e emissão automática de voz;

f) Desenvolvimento de conteúdos, materiais e ferramentas, consideran-
do a independência de dispositivos: utilizar funções que permitam a ativação de ele-
mentos por meio de uma grande variedade de dispositivos;

g) Utilização de soluções de transição: utilizar soluções de acessibilidade 
transitórias, para que as tecnologias de apoio ou mais antigas funcionem corretamente;

h) Fornecimento de informações de contexto e orientações para a com-
preensão de elementos complexos; e

i) Fornecimento de mecanismos coerentes e sistematizados para orienta-
ção de busca e localização de conteúdos.

4. PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS
No processo de avaliação das tecnologias educacionais, além dos crité-

rios comuns já definidos no Item 3 deste Anexo, serão considerados princípios e crité-
rios específicos a todas as áreas de conhecimento apontadas no Item 5.8.1 deste edital.

4.1. Área: Formação Continuada de Professores da Educação Básica ten-
do em vista o seu papel central na melhoria da qualidade da educação.

4.1.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados aspectos 
específicos como:

a) O aprimoramento da qualificação dos professores da educação básica;
b) O desenvolvimento intelectual e profissional dos professores da edu-

cação básica;
c) O diálogo e a articulação com a prática pedagógica do professor;
d) O favorecimento à reflexão do coletivo de professores sobre a prática;
e) A perspectiva orientada para realização dos direitos humanos e para a 

formação para cidadania; e
f) A articulação com o trabalho pedagógico do professor.
4.2. Área: Formação Continuada dos Demais Profissionais da Educação 

Básica - exceto professores - tendo em vista o papel central que estes atores têm na 
melhoria da qualidade da educação. 

4.2.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados aspectos 
específicos como:

a) O aprimoramento da qualificação dos profissionais da educação bá-
sica;

b) O desenvolvimento intelectual e profissional dos profissionais da edu-
cação básica;

c) O diálogo e articulação da atuação destes profissionais com a prática 
pedagógica do professor;
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d) O favorecimento da atuação destes profissionais na reflexão do coleti-
vo de professores sobre a prática;

e) A perspectiva orientada para realização dos direitos humanos e para a 
formação para cidadania; e

f) A articulação com o trabalho pedagógico do professor. 
4.3. Área: Gestão de Redes Públicas de Ensino que, de acordo com o De-

creto nº 6.094, de 24 de abril de 2004, estabelece dentre suas diretrizes a necessidade 
de aprimoramento das diversas dimensões da gestão da educação com primazia dos 
mecanismos de participação, em cumprimento ao art. 206 da Constituição Federal e 
arts. 3º e 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, como mecanismo de compro-
metimento e mobilização e consequente elevação dos indicadores de qualidade social 
e equidade na educação.

4.3.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados aspectos 
específicos como:

a) Fortalecimento dos processos e práticas de gestão democrática e tra-
balho coletivo por meio da implementação de formas colegiadas de gestão;

b) Contribuição para melhoria da qualidade do ensino; 
c) Adequação e coerência dos instrumentos e processos propostos para 

o atingimento  das metas de qualidade da educação; 
d) Atendimento à diversidade e pluralidade das diferentes realidades do 

sistema de ensino;
e) Consistência nos processos de levantamento de dados e diagnósticos 

do sistema de ensino;
f) Capacidade de promoção e implementação de novas práticas e mode-

los organizacionais que contribuam na melhoria dos processos administrativos e sua 
eficiência e efetividade;

g) Favorecimento à desburocratização e transparência e celeridade da 
gestão do sistema de ensino, garantindo o funcionamento efetivo, autônomo e articu-
lado dos conselhos de controle social; 

h) Fortalecimento da autonomia e do projeto político-pedagógico da escola;
i) Educação para a democracia e cidadania como pressuposto para a va-

lorização da convivência democrática, respeitosa e pacífica entre os sujeitos e preven-
ção a toda discriminação e violações de direitos humanos;

j) Valorização dos profissionais da educação, docentes e não-docentes;
k) Implantação de plano de carreira, cargos e salários para os profissio-

nais da educação, combinando mérito, formação e avaliação do desempenho; e
l) Participação do Conselho Municipal de Educação na elaboração, acom-

panhamento e avaliação das políticas públicas na área  de educação, como mecanismo 
de democracia e garantia de preservação da memória do que foi efetivado.

4.4. Área: Gestão Escolar que contemple a concepção do caráter público 
da educação e a busca de sua qualidade social, ferramentas tecnológicas que favore-
çam o trabalho coletivo e a transparência da gestão da escola, práticas inovadoras nos 
processos de organização, planejamento e avaliação da gestão, baseadas nos princípios 
da gestão democrática, inclusão social e formação para cidadania como temas perti-
nentes à gestão escolar.

4.4.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados aspectos 
específicos como:

a) Modernização da qualidade dos processos de organização e gestão da 
escola;
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b) Democratização da gestão da escola (ampliação da participação das 
comunidades escolar e local na gestão administrativa, financeira e pedagógica das es-
colas públicas, constituição de conselhos escolares);

c) Participação da comunidade na elaboração, implementação e avalia-
ção do projeto político-pedagógico da unidade educativa; 

d) Melhoria do planejamento da unidade educativa como mecanismo de 
elevação dos indicadores de equidade e qualidade social da educação;

e) Desenvolvimento de processos de gestão que assegurem o acesso, a 
permanência com qualidade social, a ampliação da jornada escolar e a autonomia da 
escola;

f) Incorporação ao núcleo gestor da unidade de ensino de coordenadores 
pedagógicos, como articuladores, integradores e mediadores dos processos educativos 
e de fomento à permanente formação de professores em temas como currículo, pro-
cessos de ensino-aprendizagem, processos comunicacionais, planejamento e avaliação 
e, de modo mais geral, sobre a Organização do Trabalho Pedagógico; 

g) Educação para a democracia e cidadania como pressuposto para a va-
lorização da convivência democrática, respeitosa e pacífica entre os sujeitos e preven-
ção a toda forma de discriminação e violação de direitos humanos;

h) Desenvolvimento de critérios combinados com mecanismos participa-
tivos (envolvimento direto da comunidade escolar e local) para a escolha de diretores 
e conselheiros escolares;

i) Resgate, promoção e preservação da memória institucional; e
j) Mecanismo de promoção e valorização dos espaços próprios de parti-

cipação estudantil.
4.5. Área: Avaliação - esta área contempla processos de avaliação aplica-

dos em unidades escolares e/ou redes de ensino com  o objetivo de avaliar o desem-
penho educacional e seus fatores associados, além de gerar informações que possam 
ser utilizadas para subsidiar o debate educacional e promover melhorias no processo 
de aprendizagem dos estudantes.

4.5.1 Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados aspectos 
específicos como:

a) Metodologia e teoria que embasam a proposta de avaliação;
b) Clareza, validade, confiabilidade, comparabilidade e transparência das 

informações geradas pela avaliação educacional;
c) Capacidade de gerar informações a respeito do nível de aprendizagem 

das unidades escolares das redes de ensino para promover melhorias quanto à apren-
dizagem;

d) Capacidade de gerar informações a respeito dos fatores associados 
ao nível de aprendizagem das unidades escolares das redes de ensino para promover 
melhorias no processo de ensino;

e) Capacidade das informações geradas serem utilizadas pelos gestores 
das Secretarias da Educação para promover melhorias no processo de ensino;

f) Capacidade das informações geradas serem utilizadas pelos gestores 
(diretor escolar, coordenador pedagógico, orientador pedagógico) das unidades esco-
lares para promover melhorias no processo de ensino;

g) Capacidade das informações geradas serem utilizadas pelos professo-
res das unidades escolares para promover melhorias quanto à aprendizagem;

h) Capacidade de gerar informações individualizadas por estudantes 
para promover melhorias quanto à aprendizagem; 
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i) Mérito e abrangência da proposta para a disseminação da cultura da 
avaliação educacional;

j) Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de avaliação 
da educação básica;

k) Aderência da proposta à política de educação básica do MEC; e
l) Capacidade das informações e indicadores propostos serem compará-

veis e em escalas de proficiência compatíveis aos elaborados pelo INEP/MEC.
4.6. Área: O Processo de Ensino-aprendizagem, tendo em vista a atua-

ção pedagógica do professor em sala de aula, para a ampliação das oportunidades 
de aprendizado dos educandos em relação aos componentes curriculares das diversas 
áreas do conhecimento da Educação Básica.

4.6.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados aspectos 
específicos como:

a) Correção dos conceitos e conteúdos abordados;
b) Metodologias específicas relativas aos componentes curriculares;
c) Metodologias específicas relativas a leitura, compreensão e interpre-

tação do texto escrito, com vistas à garantia da efetivação do direito de aprender;
d) Os reflexos positivos concretos sobre o desenvolvimento intelectual 

dos estudantes;
e) Apresentação de desafios que, para sua solução, demandem recursos 

e orientações, remetam para o uso de fontes diversificadas, e exijam dos usuários da 
tecnologia reflexões sobre suas experiências de vida; e

f) Apresentação de recursos e espaços interativos que assegurem, me-
diante sua organização, o efetivo direito de aprender. 

4.7. Área: Acompanhamento Pedagógico e Recuperação de Aprendiza-
gem, visando à instrumentalização metodológica para a ampliação das oportunidades 
de aprendizado dos educandos na Educação Básica, convergindo para uma relação in-
tersetorial entre as diversas áreas do conhecimento, bem como para a formulação de 
processos avaliativos que permitam registrar a ação pedagógica e refletir sobre  ela, 
com vistas a subsidiar o seu planejamento e o efetivo acompanhamento das aprendi-
zagens.

4.7.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados os aspec-
tos específicos de:

a) Matemática - Potencialização de aprendizagens matemáticas signifi-
cativas por meio de resoluções de problemas, mobilizando os recursos cognitivos dos 
educandos;

b) Letramento/Alfabetização - Desenvolvimento da função social da 
língua portuguesa, oralidade, comunicação verbal, leitura e escrita. Compreensão e 
produção de textos, falados e escritos, dos mais diversos gêneros e em diferentes situ-
ações comunicativas, em todas as suas modalidades;

c) Ciências, Física, Química e Biologia - Incentivo ao estudo dos aspectos 
biológicos e socioculturais do ser humano e de todas as formas de vida. Fomento das 
ciências como ferramentas de recriação da vida e da sustentabilidade da Terra. Proble-
matização das ciências da natureza e das ciências ambientais;

d) História e Geografia - Estudo da relação entre os seres humanos e o 
meio, no tempo histórico e nos espaços geográficos, na coprodução e transformação 
do tempo e do espaço; e 

e) Línguas Estrangeiras - Introdução de estruturas básicas em línguas 
estrangeiras, para o desenvolvimento de competência linguístico-comunicativa, que 
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contemplem as quatro habilidades (ler, escrever, falar e escutar), necessárias à comu-
nicação e ao aprendizado pelo reconhecimento da diversidade sociocultural.

4.8. Área: Investigação no Campo das Disciplinas das Ciências da Nature-
za e Matemática na Educação Básica, com o objetivo de ampliar o conhecimento teóri-
co e prático nas disciplinas previstas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

4.8.1. Nesta área, além dos critérios comuns, será observada a concep-
ção de cada campo do conhecimento disciplinar da educação básica, a forma de se 
trabalhar a interdisciplinaridade entre eles, de forma a garantir a atenção e desenvol-
vimento de crianças, jovens e adultos, sujeitos de direitos, que vivem uma contem-
poraneidade marcada pela necessidade crescente de acesso ao conhecimento, sendo 
observados critérios específicos tais como:

a) Experimentação no Campo das Ciências da Natureza e Matemática - 
Investigação no campo das Ciências da Natureza e Matemática, a fim de que se cons-
tituam em dispositivos de reconhecimento e recriação das problemáticas da vida ou 
que despertem a curiosidade científica dos educandos. Organização, manutenção e 
acompanhamento de demonstrações, experimentos e exposições; e 

b) Robótica Educacional - preparação dos estudantes para montar me-
canismos robotizados simples baseados na utilização de «kits de montagem», possi-
bilitando o desenvolvimento de habilidades em montagem e programação de robôs, 
devendo proporcionar um ambiente de aprendizagem criativo e lúdico em contato com 
o mundo tecnológico, ao colocar em prática conceitos teóricos a partir de uma situa-
ção interativa, interdisciplinar, intersetorial e integrada. Deve permitir uma diversidade 
de abordagens pedagógicas em projetos que construam habilidades e competências, 
utilizando para tal lógica, blocos lógicos, noção espacial, teoria de controle de sistema 
de computação, pensamento matemático, sistemas eletrônicos, mecânica, automação, 
sistema de aquisição de dados, ecologia, trabalhos grupais e organização e planeja-
mento de projetos.

4.9. Área: Biblioteca Escolar, visando à organização e dinamização de bi-
bliotecas para atender as diferentes etapas da Educação Básica e suas especificidades, 
de forma que a biblioteca seja espaço de promoção da leitura, lugar de imaginação 
e criação, de ampliação cultural, de reflexão e acesso a conhecimentos de diferentes 
áreas.

4.9.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observadas: 
a) as especificidades das diferentes faixas etárias e seu alinhamento com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais;
b) as especificidades em termos de perfis diferenciados de mobiliário, 

equipamentos e acervos próprios para:
b.1) creches e pré-escolas;
b.2) primeira etapa do Ensino Fundamental;
b.3) segunda etapa do Ensino Fundamental;
b.4) Ensino Médio; e
c) a capacidade de escolas, que atendam os diversos segmentos citados 

acima, em organizar estes espaços a fim de contemplar as especificidades das diferen-
tes faixas etárias.

4.10. Área: Educação, Cultura e Artes, visando incentivar a produção ar-
tística e cultural, individual e coletiva dos educandos como possibilidade de reconheci-
mento e recriação estética de si e do mundo.

4.10.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados os as-
pectos específicos, tais como: 
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a) Leitura - Compreensão das práticas de leitura contemporâneas, com 
vistas à implementação de uma ação pedagógica que favoreça o desenvolvimento de 
atitudes e práticas voltadas para a formação de leitores literários assíduos. Construção 
de procedimentos didáticos criativos capazes de seduzir os educandos, pela oferta de 
diferentes possibilidades de leitura e escrita. Incentivo à leitura de obras que permitam 
aos educandos encontros com diferentes gêneros literários e de escrita, especialmente 
no que se refere ao ato de ler para apreciar, fruir e conhecer;

b) Banda Fanfarra - Iniciação musical por meio da Banda Fanfarra. De-
senvolvimento da autoestima, integração sociocultural, trabalho em equipe e civismo 
pela valorização, reconhecimento e recriação das culturas populares. Conhecimento e 
recriação da cultura musical erudita;

c) Canto Coral - Iniciação musical por meio do Canto Coral. Propiciar ao 
educando condições para o aprimoramento de técnicas vocais do ponto de vista sen-
sorial, intelectual e afetivo, tornando-o capaz de expressar-se com liberdade por meio 
da música e auxiliando na formação do ato de ouvir. Integração social e valorização das 
culturas populares;

d) Hip Hop - Valorização do Hip Hop como expressão cultural juvenil que 
busca enraizamento identitário local e global. Estímulo ao protagonismo juvenil na con-
cepção de projetos culturais, sociais e artísticos a serem desenvolvidos na escola ou na 
comunidade;

e) Danças - Organização de danças coletivas (regionais, clássicas, circula-
res e contemporâneas) que permitam apropriação de espaços, ritmos e possibilidades 
de subjetivação de crianças, jovens e adultos. Promoção da Saúde e Socialização por 
meio do movimento do corpo em dança;

f) Teatro - Promoção, por meio de jogos teatrais, de processos de sociali-
zação e criatividade, desenvolvendo nos educandos a capacidade de comunicação pelo 
corpo e de reconhecimento em práticas coletivas;

g) Pintura - Estudo teórico e prático da linguagem pictórica. Desenvol-
vimento intelectual, por meio do ato de criação, emocional, social, perceptivo, físico 
e estético, tendo como mote a pintura como arte. Utilização de técnicas tradicionais, 
contemporâneas e experimentais das formas de pintura. Conhecimento e apreciação 
de obras clássicas e contemporâneas de pintura;

h) Grafite - Valorização do Grafite como arte gráfica e estética. Promo-
ção da autoestima pessoal e comunitária por meio da revitalização de espaços públi-
cos. Grafite como expressão cultural juvenil que busca enraizamento identitário local 
e global. Estímulo ao protagonismo juvenil na concepção de projetos culturais, sociais 
e artísticos a serem desenvolvidos na escola ou na comunidade. Diferenciação entre 
pichação e grafite;

i) Desenho - Introdução ao conhecimento teórico-prático da linguagem vi-
sual, do processo criativo e da criação de imagens. Experimentação do desenho como lin-
guagem, comunicação e conhecimento.  Percepção das formas. Desenho artístico. Com-
posição, desenho de observação e de memória. Experimentações estéticas a partir do 
ato de desenhar. Oferecimento de diferentes possibilidades de produção artística e/ou 
técnicas por meio do desenho. Desenvolvimento intelectual, por meio do ato de criação;

j) Escultura - Experimentações estéticas a partir de práticas de escultura. 
Introdução às principais questões da escultura contemporânea.  Iniciação aos procedi-
mentos de preparação e execução de uma obra escultórica como arte. Desenvolvimen-
to intelectual, por meio do ato de criação, emocional, social, perceptivo, físico, estético 
através da escultura;
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k) Percussão - Iniciação musical por meio da Percussão.  Técnicas de 
performance em diversos instrumentos de percussão, por meio de uma abordagem 
integradora, tratando de aspectos relacionados não só com a mecânica e a técnica 
instrumental, mas também com performance, apreciação e criação musical. Integração 
social e desenvolvimento sociocultural pela valorização, reconhecimento e recriação 
das culturas populares;

l) Capoeira - Incentivo à prática da capoeira como motivação para o de-
senvolvimento cultural, social, intelectual, afetivo e emocional de crianças, jovens e 
adultos, enfatizando seus aspectos culturais, físicos, éticos, estéticos e sociais, a origem 
e evolução da capoeira, seu histórico, fundamentos, rituais, músicas, cânticos, instru-
mentos, jogo e roda e seus mestres;

m) Flauta Doce - Iniciação musical por meio da Flauta Doce, entenden-
do a música como linguagem, manifestação cultural e prática socializadora. Desenvol-
vimento sociocultural pela valorização, reconhecimento e recriação das culturas po-
pulares. Aprendizado de estruturas básicas de «diálogo musical», envolvendo leitura, 
interpretação e improvisação por meio de vivências artísticas coletivas com crianças, 
jovens e adultos;

n) Ensino Coletivo de Cordas - Iniciação Musical por meio do Ensino Cole-
tivo de Cordas, beliscada (Violão, Cavaquinho ou Bandolim) e friccionada (violino). Per-
cussão Corporal, Jogos Musicais e Dinâmicas de Grupo como ferramentas do processo 
de ensino- aprendizagem musical. Construção de instrumentos musicais alternativos.

Execução, Apreciação e Criação Musical. Desenvolvimento dos elemen-
tos técnico-musicais, bem como, do trabalho em grupo, da cooperação, do respeito 
mútuo, da solidariedade, do senso crítico e da autonomia. Repertório com peças de 
variados estilos e gêneros musicais. Valorização da cultura brasileira e das culturas re-
gionais;

o) Cineclube - Produção e realização de sessões, desde a curadoria e di-
vulgação (conteúdo e forma), técnicas de operação dos equipamentos, implementação 
de debate. Noções básicas sobre como distribuir o equipamento no espaço destinado 
a ele, sobre modelos de sustentabilidade para a atividade de exibição não comercial 
e sobre direitos autorais e patrimoniais, além de cultura cinematográfica - história do 
cinema, linguagem e cidadania audiovisual; 

p) Práticas Circenses - Incentivar práticas circenses junto aos educandos 
e à comunidade a fim de promover a saúde e a educação por meio de uma cultura 
corporal e popular, a partir do legado patrimonial do circo;

q) Mosaico - Introdução ao conhecimento teórico-prático da linguagem 
visual, do processo criativo e da criação de imagens. Experimentação do desenho como 
linguagem, comunicação e conhecimento. Percepção das formas. Desenho artístico. 
Composição, desenho de observação e de memória. Criação bi e tridimensional no 
plano e no espaço, através da linguagem gráfica do mosaico, procedimentos e mate-
riais. Sistemas de escalas. Conceitos de representação gráfica de elementos ortogo-
nais. Noções gerais de geometria. Geometria plana: construção de figuras geométricas. 
Geometria espacial: planificação e construção de poliedros. Pertinência, paralelismo e 
perpendicularidade; e

r) Brinquedos, brincadeiras e materiais diversos (tecnológicos, artesa-
nais, afetivos, sociais, cognitivos e de motricidade) - Introdução de tais recursos para 
exploração e expressão da cultura lúdica pela criança, por meio de interações entre 
elas e com adultos, de modo a valorizar a diversidade individual, social, cultural, fami-
liar, étnica, de gênero.
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4.11. Área: Educação, Esporte e Lazer incentivo a práticas corporais, lúdi-
cas e esportivas a partir da incorporação das atividades de esporte e lazer como modo 
de vida cotidiana. 

4.11.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão avaliados os seguin-
tes aspectos específicos:

a) Incentivo às práticas de recreação, lazer e competição esportiva como 
potencializadoras do aprendizado das convivências humanas, da exploração, da ex-
pressão da cultura lúdica e da criatividade; 

b) Ampliação das experiências e da partilha de códigos culturais em crian-
ças da educação infantil em prol da Saúde, da Comunicação e da Alegria, priorizando 
o brincar como elemento fundamental da constituição da criança e do adolescente;

c) Incentivo às práticas esportivas que permitam o desenvolvimento in-
tegral dos educandos; 

d) Promoção da saúde pela cooperação, socialização e superação de limi-
tes pessoais e coletivos; e

e) Consistência da Tecnologia Educacional proposta com as definições 
das modalidades esportivas elencadas abaixo: 

Voleibol - As equipes são divididas por uma rede que fica no meio da 
quadra. O objetivo da modalidade é fazer passar a bola sobre a rede sem segurá-la, 
utilizando toques com uma ou ambas as mãos, buscando atingir o chão da quadra ad-
versária, evitando que os adversários consigam fazer o mesmo no seu campo. O jogo 
de vôlei pode ser jogado em espaços de diversos tamanhos, com um número variável 
de jogadores, em diferentes sistemas de jogo. A bola também pode ser de diferentes 
tamanhos e pesos, podendo ser de borracha ou de plástico.

Basquetebol - Jogado por duas equipes de cinco jogadores, o basque-
tebol tem como objetivo marcar pontos, lançando a bola dentro do cesto da equipe 
adversária, e evitar que o adversário marque pontos. Os aros que formam os cestos são 
colocados a uma altura de 3,05 metros. Os jogadores podem conduzir a bola quicando-
-a contra o solo ou rolando-a com uma das mãos, mas o jogo de passes é considerado 
mais efetivo. As modificações nas regras do jogo podem ser estruturais, com mudanças 
na quadra (de tamanhos e pisos variados), na bola (de pesos e tamanhos diferentes), 
nos equipamentos (tabelas e cestas em locais diferentes e em alturas mais baixas), no 
número de jogadores (dependendo do espaço) e utilizando meia quadra ou espaços 
reduzidos (em duplas ou trios, fazendo cesta na mesma tabela). Também pode haver 
modificações técnicas, com alterações no tempo de jogo, nos sistemas de defesa e ata-
que, nas faltas pessoais e coletivas, na pontuação e na arbitragem. 

Futebol - O futebol é um esporte de equipe jogado com onze jogadores, 
num campo de forma retangular, com um gol em cada lado do campo. O objetivo do 
jogo é deslocar uma bola através do campo para colocá-la dentro do gol adversário, 
utilizando os pés ou outro membro do corpo, à exceção dos braços e mãos.

Futebol de Salão ou Futsal é jogado entre duas equipes de cinco jogado-
res cada, sendo um deles o goleiro. É disputado em dois tempos de 20 minutos, cada 
um, e jogado em uma quadra lisa. As outras regras são, praticamente, iguais às do 
futebol, com poucas diferenças, como a ausência do impedimento e o uso dos pés para 
cobrar os arremessos laterais.

Handebol - É um esporte em equipe em que a bola deve ser conduzida e 
arremessada somente com as mãos. Em um jogo de handebol, cada equipe é composta 
por sete jogadores, sendo um o goleiro. A duração de cada tempo é de 30 minutos, 
com intervalo de dez minutos. O número de substituições é ilimitado, mas devem ser 
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feitas partindo da linha central da quadra. Não é necessário parar o jogo para realizar 
as substituições: essas apenas podem se realizar após o jogador a ser substituído sair 
completamente da quadra. 

Basquete de Rua - O movimento esportivo-cultural Basquete de Rua sur-
giu espontaneamente como forma de lazer e entretenimento social, fazendo interface 
com a Cultura Hip-Hop em um novo contexto social, sob a lógica da interação sociocul-
tural, culminando na prática esportiva saudável e fortalecendo a cultura urbana. 

Tênis de Mesa - Esporte baseado em movimentos de interceptação, ten-
do como base a interceptação da trajetória feita pela bola; a maneira como esta ocorre 
é que define o sucesso ou fracasso de um dos atletas, proporcionando aos jogadores a 
prática concomitante dos sentidos: tato e visão.

Lutas (Judô, Karatê e Tae-kwon-do) - Estímulo à prática e vivência das 
manifestações corporais relacionadas às lutas e suas variações, como motivação ao 
desenvolvimento cultural, social, intelectual, afetivo e emocional de crianças, jovens e 
adultos. Acesso aos processos históricos das lutas e suas relações com questões histó-
rico- culturais, origens e evolução, assim como do valor contemporâneo dessas mani-
festações para o Homem. Incentivo ao uso e valorização dos preceitos morais, éticos e 
estéticos trabalhados pelas lutas.

Judô - O judô fortalece o corpo de forma integrada com base nos prin-
cípios: máxima eficiência com o mínimo de esforço (utiliza a não resistência para con-
trolar, desequilibrar e vencer o adversário), prosperidade e benefícios mútuos (solida-
riedade) e suavidade (melhor uso de energia). Nele, o progresso pessoal deve estar 
associado a ajudar o próximo, pois a eficiência e o auxílio aos outros criam um ser 
humano mais completo. O praticante não se aperfeiçoa para lutar, mas luta para se 
aperfeiçoar. A pegada é feita no quimono, podendo ser na gola e na manga. O judô 
desenvolve técnicas de amortecimento, deslocamentos, postura, modos de segurar, 
arremessos e imobilização no chão. Os rolamentos e as técnicas de amortecimento são 
fundamentais para a segurança do praticante, pois dissipam a energia cinética. Usar a 
posição do adversário em benefício próprio, ao invés de projetá-lo por superioridade 
de peso ou força. Ao aplicar uma projeção, usa-se o corpo suavemente como uma só 
unidade. Todas as partes do corpo atuam em harmonia. O peso do corpo é igualmente 
distribuído por ambos os pés, sobretudo, sobre a ponta dos dedos.

Tae-kwon-do - O tae-kwon-do valoriza a perseverança, a integridade, o 
autocontrole, a cortesia, o respeito e a lealdade. Tratase de uma técnica de combate 
sem armas para defesa pessoal, envolvendo destreza no emprego das mãos e punhos, 
de pontapés, de esquivas e intercepções de golpes com as mãos, braços ou pés. É a 
arte que treina a mente através do corpo, baseada em táticas defensivas. A «forma» do 
tae-kwon-do compreende vinte e quatro posturas, cada qual com uma característica 
peculiar. As posições do taekwon-do ensinam flexibilidade, equilíbrio e coordenação de 
movimentos, enquanto os exercícios fundamentais ajudam a desenvolver a precisão e 
ensinam um modo particular de disciplina. 

Karatê - É uma luta de reflexos que trabalha velocidade, técnica, es-
tratégia, camaradagem e controle, em que prevalecem a honra, a lealdade e o com-
promisso. É predominantemente arte de golpes, como chutes, socos, joelhadas e 
cotoveladas e golpes com a palma da mão aberta, enfatizando técnicas de percussão 
como defesas, socos e chutes, ao invés das técnicas de projeções e imobilizações.  
Visa levar o praticante a perceber a si mesmo e seu semelhante, conscientizando-o 
do valor do respeito. Adota o quimono e as faixas coloridas que indicam o estágio 
do aluno. A ordem das cores das graduações varia de estilo para estilo, mas como 
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padrão, a faixa iniciante é a de cor branca. Seu ensino inicia-se com golpes de defe-
sa - não há golpes de agressão. O treino tem três partes: fundamentos (treino dos 
movimentos básicos), forma (espécie de luta contra um inimigo imaginário, em se-
quências fixas de movimentos e encontro de mãos, denominado de Kata) e luta, pro-
priamente dita, (na forma básica é combinada com movimentos pré-determinados 
entre lutadores, denominado de Kumite).

Yoga - Atividade que estimula exercícios respiratórios, controle da ener-
gia vital e a prática da meditação, cujo resultado traz efeito calmante, potencializando 
atividades cotidianas, pois tranquiliza o corpo e o fluxo de pensamento, ao proporcio-
nar aos seus praticantes mais serenidade em suas ações diárias.

Natação - Atividade física que consiste no deslocamento dentro d›água, 
oportunizando ao seu praticante adaptação ao meio líquido, criando uma prática social 
inclusiva e pedagógica. 

Xadrez Tradicional - Desenvolvimento da capacidade intelectual e do ra-
ciocínio-lógico promovendo a observação, a reflexão, a análise de problemas e a busca 
de soluções, a socialização, a inclusão e a melhoria do desempenho escolar.

Xadrez Virtual - Desenvolvimento do raciocínio-lógico e o gosto dos es-
tudantes para atividades intelectuais: observação, reflexão e análise; a interação dos 
estudantes com a informática e a promoção da socialização e inclusão digital por meio 
do jogo de xadrez virtual. 

Atletismo - O Atletismo é reconhecido pelos especialistas como o «Espor-
te Base», pois estimula os movimentos naturais de correr, saltar e lançar. A modalidade 
Atletismo Escolar favorece as camadas mais jovens da sociedade, potencializando no-
vos talentos e estimulando a prática da atividade física em geral. 

Ginástica Rítmica - Este esporte envolve a prática de evoluções especiais, 
numa combinação de elementos que exige força equilíbrio e precisão. Nos exercícios 
de solo, sempre associados ao ritmo de uma música de fundo, que acompanha a apre-
sentação, performances são executadas numa espécie de tablado, com movimentos  
acrobáticos, associados na forma de coreografias. Nessa modalidade ocorre também o 
uso de aparelhos denominados bola, arco, fita e massa. Possui grande valor para pro-
moção da disciplina, concentração e desenvolvimento corporal.

Corrida de Orientação - Trata-se de uma atividade multidisciplinar, na 
qual o terreno exige vivências motoras, cognitivas e físicas, variadas e diversas. O mapa 
de orientação retrata, minuciosamente, os detalhes de uma região (relevo, vegetação, 
hidrografia, edificações e outros), através de símbolos convencionados internacional-
mente e, com isso, o sentimento de pertencimento e a consolidação dos processos 
identitários do grupo em relação ao espaço territorial da comunidade.

Ciclismo - O desenvolvimento da prática do Ciclismo não pressupõe um 
ciclista experiente, basta respeitar os próprios limites, fazendo da prática do pedalar 
ações que visem à simplicidade e, sobretudo, que revelem a vida simples através do 
contato direto do ciclista com as cores, formas, cheiros e sons da natureza local.

Tênis de Campo - Elemento do desenvolvimento sociocultural com suas 
modalidades culturais, individuais e coletivas, trabalhando numa perspectiva de valo-
ração do tempo e desenvolvimento do esporte de lazer, somando-se à sua trajetória 
concorrência com esportes de alta competição.

4.12. Área: Educação e Cultura Digital visando ao desenvolvimento in-
tegral das crianças, adolescentes, jovens e adultos na promoção da apropriação da 
cultura digital. Na orientação, informação e formação do público-alvo para apropriação 
crítica das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação por meio de atividades 
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educativas e culturais, como recurso de apoio didático-pedagógico, de aprendizagem 
autônoma ou colaborativa. Na consideração de que as tecnologias mais comuns à 
promoção desta educação para cultura digital se apresentam em forma de softwares 
educacionais, recursos de informática e tecnologia da informação, ambientes de redes 
sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. 

4.12.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados aspec-
tos relacionados à:

a) Promoção da apropriação crítica das Novas Tecnologias Digitais de In-
formação e Comunicação, contribuindo para a alfabetização tecnológica e formação 
cidadã de educadores, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Utilização dos recur-
sos da informática e conhecimentos básicos de tecnologia da informação no desen-
volvimento de projetos educativos e culturais, como potencializadores das atividades 
realizadas nos espaços escolares e na comunidade organizada, em articulação e/ou 
comunicação colaborativa com a rede mundial de computadores;

b) Promoção da cultura participativa por meio de ambientes de relacio-
namento em rede que facilitem o engajamento sociocultural, fomentando a criação e o 
compartilhamento como novo modelo de produção colaborativa; e

c) Promoção da apropriação dos ambientes virtuais como espaços de 
promoção para aprendizagens autônomas e/ou colaborativas. Utilização dos recursos 
das potencialidades das tecnologias digitais na criação de espaços virtuais apropriados 
para a prática de educação a distância.

4.13. Área: Educação Fiscal, Financeira e Previdenciária, visando orientar, 
formar e informar estudantes e professores da Educação Básica sobre o consumo, a 
poupança, o investimento e a tributação para julgar de forma responsável as informa-
ções, propiciando, assim, mudanças de postura e construção de uma base mais segu-
ra para o desenvolvimento do país. Com a introdução destes conteúdos nas escolas, 
espera-se que os indivíduos e as sociedades tenham condições de moldar seu próprio 
destino, de modo mais confiante e seguro.

4.13.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados os as-
pectos específicos tais como:

a) Elaboração de tecnologias que incentivem o empreendedorismo a 
partir do protagonismo juvenil;

b) Promoção da educação para o consumo consciente, responsável e sus-
tentável dos recursos naturais e materiais;

c) Direcionamento para o desenvolvimento de habilidades relacionadas 
ao gerenciamento das finanças pessoais e que conscientizem sobre a importância so-
cial e econômica dos tributos, bem como da participação no controle social dos gastos 
públicos, por meio da atuação de professores, educandos do ensino fundamental e 
médio, e da comunidade em geral;

d) Desenvolvimento de valores, conhecimentos e competências para a 
condução autônoma da vida financeira, fiscal e previdenciária, contribuindo para a for-
mação cidadã;

e) Desenvolvimento da cultura da prevenção, devido ao aumento da ex-
pectativa de vida, o que requer planejamento de longo prazo;

f) Compreensão do mundo financeiro, do universo dos tributos e das es-
tratégias para a realização de sonhos individuais e coletivos, a fim de que as pessoas se 
habilitem a tomar decisões cada vez mais conscientes e efetivas;

g) Promoção da mobilidade social, isto é, da capacidade das famílias de 
aprimorar sua condição socioeconômica; e 
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h) Formação mais crítica de crianças e jovens, ajudando suas famílias na 
determinação de seus objetivos de vida, bem como dos meios mais adequados para 
alcançá-los.

4.14. Área: Educação, Comunicação e Uso de Mídias, visando à criação 
de «ecossistemas comunicativos» nos espaços educativos que fomentem práticas de 
socialização e convivência, bem como do acesso de todos ao uso adequado das tecno-
logias da informação na produção e distribuição de conteúdos.

4.14.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados:
a) Jornal Escolar - Utilização de recursos de mídia impressa no desen-

volvimento de projetos educativos dentro dos espaços escolares. Exercício da inteli-
gência comunicativa compartilhada com outras escolas e comunidades. Construção de 
propostas de cidadania engajando os educandos em experiências de aprendizagens 
significativas. Fomento da relação escola-comunidade;

b) Rádio Escolar - Utilização dos recursos da mídia rádio no desenvolvi-
mento de projetos educativos dentro dos espaços escolares. Exercício da inteligência 
comunicativa compartilhada com outras escolas e comunidades. Construção de pro-
postas de cidadania envolvendo os educandos em experiências de aprendizagens signi-
ficativas. Fomento da relação escola-comunidade;

c) Histórias em Quadrinhos - Utilização das Histórias em Quadrinhos para 
desenvolvimento estético-visual de projetos educativos dentro e fora dos espaços es-
colares, incentivando a comunicação criativa. Construção de propostas de cidadania 
envolvendo os educandos em experiências de aprendizagens significativas;

d) Fotografia - Utilização da Fotografia como dispositivo pedagógico de 
reconhecimento e recriação de imagens de realidades dos educandos, da escola e da 
comunidade. Conhecimento da história da representação, da pintura das cavernas à 
fotografia digital, compreensão das diferentes possibilidades de atuação da fotografia, 
capacitação técnica e estética para a produção de fotos, manipulação digital e domínio 
editorial; e

e) Vídeos - Introdução à leitura crítica do produto audiovisual, compre-
ensão dos elementos que compõem a sintaxe audiovisual, instrumentalização para a 
produção de conteúdos audiovisuais locais e busca de espaços de visibilidade para as 
produções locais. Utilização de recursos audiovisuais para produção de vídeos educati-
vos. Criação de pequenos documentários e/ou curtas-metragens, envolvendo os edu-
candos em pesquisas, levando-os a refletirem e recriarem suas vidas em movimento.

4.15. Área: Educação e Direitos Humanos voltados ao respeito à diversi-
dade e combate ao preconceito.

4.15.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados: 
a) a característica interdisciplinar, englobando produtos, recursos, meto-

dologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem o  reconhecimento dos direitos 
humanos; 

b) a forma de enfrentamento das violações de direitos humanos (entre 
as quais se destaca o bullying - atos de violência física ou psicológica, intencionais e 
repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos), tendo como princípios: 
a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e a valorização das 
diferenças e das diversidades, a sustentabilidade socioambiental, o Estado laico e a de-
mocracia, em uma perspectiva transversal, vivencial e global; além da superação do ra-
cismo, do sexismo, da homofobia e de outras formas de discriminação e desigualdade.

4.16. Área: Educação Social voltada ao combate à exclusão social e supe-
ração da pobreza.
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4.16.1. Nesta área, além dos critérios comuns, será observada a caracte-
rística interdisciplinar, englobando produtos, recursos, metodologias, estratégias, prá-
ticas e serviços que visem superar e combater a exclusão e promover a inclusão social, 
como resposta às demandas provenientes das populações em situação de vulnerabili-
dade, incluindo aquelas em situação de pobreza e de extrema pobreza, frequentadoras 
de escolas e demais espaços educativos. 

4.17. Área: Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltada à retomada e con-
clusão do percurso educativo na Educação Básica. 

4.17.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados os se-
guintes critérios específicos:

a) Características que considerem o estágio educacional em que estão 
os educandos;

b) Características que considerem a pluralidade, tais como étnico-racial, 
religiosa, cultural, geracional, territorial, orientação sexual, entre outras;

c) Características que considerem as diferenças entre os próprios sujeitos 
da EJA;

d) Características capazes de articular/relacionar os processos de apren-
dizagem que ocorrem na escola, segundo determinadas regras e lógicas do que é saber 
e conhecer, com processos que acontecem com homens e mulheres em diferentes es-
paços sociais: na família, na convivência humana, no mundo do trabalho, nas institui-
ções de ensino e pesquisa, em entidades religiosas, na rua, na cidade, no campo, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais, nos 
ambientes virtuais multimídia etc., cotidianamente, e o tempo todo;

e) Características que considerem os conhecimentos prévios dos sujeitos 
da EJA, baseados nas experiências de vida, valorizando assim o seu “saber não escola-
rizado”;

f) Características que valorizem o papel que tem a EJA na mobilização dos 
estudantes para a retomada de seu percurso educativo; e

g) Características que valorizem o papel do educador na Educação de 
Jovens e Adultos sem retirar a autonomia do aprendizado dos educandos.

4.18. Educação de Jovens e Adultos (EJA) com foco na juventude, desti-
nada aos jovens de 18 a 29 anos que, embora saibam ler e escrever, não concluíram o 
ensino fundamental. 

4.18.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados os se-
guintes critérios específicos:

a) Característica interdisciplinar e integrada, englobando metodologias, 
recursos, serviços e estratégias específicas para a juventude que reconheçam o jovem 
como sujeito autônomo e de direitos, valorizando suas histórias e diversidade na pers-
pectiva de uma educação voltada para os direitos humanos e participação social e ci-
dadã;

b) Característica de articulação entre educação básica e formação pro-
fissional, com conteúdos voltados às necessidades, especificidades e expectativas da 
juventude; e

c) Característica de reconhecimento das relações e diálogos intra e in-
tergeracionais para a promoção de aprendizados mútuos com reconhecimento das 
diferentes experiências e ampliação das possibilidades de participação da juventude.

4.19. Área: Educação Ambiental concebida como o conjunto de ações 
e processos estruturantes de educação ambiental, numa perspectiva sistêmica, inte-
grada e crítica, abrangendo o planejamento interdisciplinar, a inserção qualificada de 
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temas socioambientais no currículo, o fortalecimento do diálogo entre a escola e a co-
munidade, e a construção da sustentabilidade em três eixos - prédio escolar, currículo 
e gestão.

4.19.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados os as-
pectos específicos, tais como:

a) Com-Vida / Agenda 21 na Escola: Constituição e/ou fortalecimento da 
Com-Vida - Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola. Participação 
da comunidade escolar. Construção da Agenda 21 na Escola. Promoção de intercâm-
bios entre escola e comunidade. Combate a práticas relacionadas ao desperdício, à 
degradação e ao consumismo, visando à melhoria do meio ambiente e da qualidade de 
vida. Adoção dos 5 Rs, na seguinte ordem: Refletir, Recusar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar. 
Cidadania ambiental;

b) Educação para a Sustentabilidade: Diagnóstico da situação socioam-
biental para enfrentamento das mudanças climáticas. Pegada Ecológica: dimensiona-
mento do impacto do estilo de vida e padrões de consumo do indivíduo sobre o planeta 
Terra. Criação de espaços educadores sustentáveis. Readequação da escola com o uso 
consciente da água, do solo, bem como o aproveitamento das energias naturais (vento, 
luz, etc.), do bioma, dos materiais, das tecnologias dos talentos e saberes locais. Eco-
técnicas; e

c) Horta Escolar e/ou Comunitária - Implantação da horta como um es-
paço educativo sustentável, que estimule a incorporação, a percepção e a valorização 
da dimensão educativa das práticas e vocações locais de cultivo agroecológico, banco 
de sementes, permacultura, agrofloresta e meliponicultura, visando a aprendizagens 
múltiplas e significativas.

4.20. Área: Educação e Promoção da Saúde tendo como foco as ações de 
promoção e atenção à saúde, bem como prevenção de doenças e agravos, por meio 
de atividades educativas incluídas no projeto político-pedagógico (projetos interdisci-
plinares, teatro, oficinas, palestras, debates e feiras), em temas da área da saúde como 
saúde bucal, alimentação saudável, cuidado visual, práticas corporais, educação para 
saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso de drogas (álcool, crack, tabaco e outras), 
saúde mental, inter-relações entre drogadicação precoce, distúrbio mental e violência, 
e prevenção à violência. Desse modo, possibilitar o desenvolvimento de uma cultura de 
prevenção e promoção à saúde no espaço escolar, a fim de prevenir os agravos à saúde 
e vulnerabilidades, com o objetivo de garantir a qualidade de vida, além de fortalecer a 
relação entre as redes públicas de educação e saúde.

4.20.1 Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados os as-
pectos específicos de: 

a) Atividades de característica interdisciplinar, englobando produtos, re-
cursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem a Promoção da 
Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos - por meio de alimentação saudável dentro 
e fora da escola;

b) Educação para a Saúde Bucal;
c) Práticas Corporais e Educação do Movimento;
d) Educação para a saúde sexual e reprodutiva e prevenção das DST/AIDS 

e hepatites virais;
e) Prevenção ao uso de álcool, crack, tabaco e outras drogas;
f) Saúde ambiental;
g) Promoção da Cultura de Paz e Prevenção das Violências e Acidentes;
h) Criação de estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças 
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e agravos a partir do estudo de problemas de saúde regionais: dengue, febre amarela, 
malária, hanseníase, doença falciforme e outros; e

i) Promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos. 
4.21. Área: Educação e Promoção da Saúde na Educação Infantil, com 

ações de promoção e atenção à saúde, bem como prevenção de doenças e agravos, 
por meio de atividades educativas incluídas no projeto político-pedagógico que con-
temple o processo de cuidado dos bebês, infantes e pré-escolares que aprendem a 
partir de  práticas concretas, vivências cotidianas ao serem cuidados, ao participarem 
do cuidado de si, do outro e do ambiente. Assim, a promoção da alimentação saudável, 
crescimento e desenvolvimento, saúde bucal, imunização, entre outros temas perti-
nentes à faixa etária de zero a cinco anos, é desenvolvida por meio da organização dos 
espaços e tempos de cuidado na instituição e no processo de compartilhá-lo todos os 
dias com os familiares das crianças, sempre considerando em cada etapa o protagonis-
mo da criança no cuidado de si. Projetos interdisciplinares, integrando profissionais de 
saúde e de educação e justiça social, podem problematizar e construir conhecimentos 
com os professores, mães e pais ou outros responsáveis pelas crianças, na busca de 
compartilhar cuidados cotidianos que promovam o aleitamento materno, a introdução 
da alimentação complementar saudável, a manutenção do calendário de imunização 
atualizado, a saúde bucal, as brincadeiras que promovem desenvolvimento saudável 
no contexto da creche, da pré-escola, doméstico e comunitário.

Desse modo, possibilitar o desenvolvimento de uma cultura de preven-
ção e promoção à saúde no espaço escolar, desde a creche, a fim de prevenir os agravos 
à saúde e vulnerabilidades, com o objetivo de garantir a qualidade de vida, além de 
fortalecer a relação entre as redes públicas de educação e saúde.

4.21.1 Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados os as-
pectos específicos de:

a) Atividades de característica interdisciplinar, englobando produtos, re-
cursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem a Promoção da 
Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos - por meio de alimentação saudável, come-
çando pelo aleitamento materno, dentro e fora da creche;

b) Educação para a Saúde Bucal: contemplando desde os cuidados na 
fase de erupção dos dentes, o uso de bicos e mamadeiras, a aprendizagem dos cuida-
dos com a higiene desde bebê; 

c) Organização dos espaços domésticos, na creche e na pré-escola para 
promoção das brincadeiras e movimentação livre e orientada para bebês; infantes e 
pré-escolares; 

d) Acompanhamento do calendário de imunização, crescimento e desen-
volvimento nos cinco primeiros anos de vida; 

e) Saúde ambiental;
f) Promoção da Cultura de Paz e Prevenção das Violências e Acidentes;
g) Criação de estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças 

e agravos a partir do estudo de problemas de saúde regionais: dengue, febre amarela, 
malária, hanseníase, doença falciforme e outros; e

h) Promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos mais frequen-
tes na faixa etária atendida em creches e pré-escolas: infecções respiratórias, varice-
la, conjuntivites, diarreias virais, hepatite A, infecções de pele ou doenças parasitárias 
(giaridase, pediculose, escabiose).

4.22. Área: Educação e Acessibilidade que, no paradigma da inclusão, 
cabe à sociedade promover as condições de acessibilidade, a fim de possibilitar às pes-
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soas com deficiência viverem de forma independente e participarem plenamente de 
todos os aspectos da vida. 

Nesse contexto, a educação inclusiva torna-se um direito inquestioná-
vel e incondicional. Em consonância com a legislação que assegura o direito da pes-
soa com deficiência à educação, com a atual política de educação especial e com os 
referenciais pedagógicos da educação inclusiva, ressalta-se a importância da garantia 
das condições necessárias para o pleno acesso, participação e aprendizagem  dos 
estudantes público-alvo da educação especial. Fazer o novo paradigma tornar-se re-
alidade na vida das pessoas é consolidar uma política institucional de acessibilidade, 
assegurando o direito de todas as pessoas à educação e a um sistema público de 
ensino inclusivo. 

4.22.1 Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados os as-
pectos específicos: 

a) característica interdisciplinar, englobando produtos, recursos, meto-
dologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, 
relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência e/ou mobilidade re-
duzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;

b) interação, atividade e participação conjunta dos estudantes com e 
sem deficiência; e

c) características que considerem os marcos legais, políticos e pedagógi-
cos da educação especial na perspectiva inclusiva.

4.23. Área: Educação para as Relações Étnico-Raciais voltadas à promo-
ção da igualdade racial.

4.23.1. Nesta área, além dos critérios comuns, serão observados os se-
guintes critérios específicos:

a) capacidade de desenvolver a política de promoção da igualdade racial 
objetivando desconstruir sentimentos de inferioridade e superioridade entre os dife-
rentes grupos étnicos e promover a igualdade de oportunidades, contribuindo para 
extinguir desigualdades raciais que geram desigualdades educacionais;

b) consistência com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa-
ção das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 
e Africana, instituídas conforme Parecer CNE/CP nº 03/2004 e Resolução CNE/CP nº 
01/2004, a partir da alteração da Lei nº 9.394, de 1996, pela Lei nº 10.639, de 2003, 
que apontam como princípios a “consciência política e histórica da diversidade; o 
fortalecimento de identidades e de direitos; ações de  combate ao racismo e às dis-
criminações”;

c) consistência com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa-
ção Escolar Quilombola, instituídas conforme Parecer CNE/CEB nº 16/2012 e Resolu-
ção CNE/CEB nº 08/2012, que indicam a necessidade de formação de professores/as, 
gestores/as e lideranças quilombolas, assegurando que as escolas quilombolas e as  
escolas que atendem estudantes oriundos dos territórios quilombolas considerem as 
práticas socioculturais, politicas e econômicas das comunidades, bem como os seus 
processos próprios de ensino e aprendizagem, as suas formas de produção e de conhe-
cimento tecnológico e ainda, garanta o direito a uma educação que respeite a história, 
a cultura, o território, a memória, a ancestralidade e os conhecimentos tradicionais das 
comunidades; e

d) consistência com as Diretrizes para o atendimento de educação esco-
lar para populações em situação de itinerância, no que se refere às populações ciganas, 
conforme Resolução CNE/CEB nº 3/2012.
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_______
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 8.666/96 às págs. 36 do vol. 20/21 e  533 do vol. 30;
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 10.639/03 à pág. 39  do vol.30;
Decreto nº 6.094/07 à pág. 68 do vol. 34;
Resolução CNE/CP nº 1/04 à pág. 230 do vol. 31;     
Resolução CNE/CEB nº 8/12 à pág.209 do vol. 39 
Parecer CNE/CP nº 3/04 à pág. 252 do vol. 31; 
Parecer CNE/CEB nº 16/12 à pág.397 do vol. 39. 

_______________________________

PORTARIA MEC Nº 125, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014
Dispõe sobre a adesão de estados, Distrito Federal e municípios  

como unidades demandantes vinculadas à Secretaria de  
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão-SECADI,  

para a oferta de Educação de Jovens e Adultos-EJA articulada à Educação  
Profissional no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico  

e Emprego-PRONATEC

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe 
foi conferida pelo artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e 
pela Lei nº 12.513 de 26 de outubro de 2011, no que couber, e considerando o 
disposto na Portaria nº 168, de 07 de março de 2013, e da Resolução/CD/FNDE nº 
48, de 02 de outubro de 2012 e da Resolução CD/FNDE nº 48, de 11 de dezembro 
de 2013, resolve: 

Art. 1º Ficam estabelecidas as normas para a adesão de estados, 
Distrito Federal e municípios como unidades demandantes vinculadas à Secreta-
ria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) para 
a oferta de Educação de Jovens e Adultos-EJA articulada à Educação Profissio-
nal no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego- 
PRONATEC. 

Art. 2º A articulação da EJA à Educação Profissional, no âmbito do 
PRONATEC, visa implementar uma política pública que proporcione aos jovens e 
adultos, a partir de 15 anos, acesso ao ensino fundamental e médio, integrando a 
elevação de escolaridade à formação profissional. 

Art. 3º São Beneficiários os estudantes do ensino fundamental e mé-
dio e os egressos do ensino fundamental da rede pública da Educação de Jovens e 
Adultos com prioridade para: 

I - os egressos do Programa Brasil Alfabetizado e demais programas 
de alfabetização; 

II - as populações do campo; 
III - as comunidades quilombolas, 
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IV - os povos indígenas; 
V - as pessoas que cumprem pena em privação de liberdade; 
VI - adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas; 
VII - os catadores de materiais recicláveis; 
VIII - as populações em situação de rua e 
IX - os pescadores e aquicultores. 

Art. 4º Estão aptos a serem unidades demandantes da SECADI para 
oferta de cursos de EJA articulada à Educação Profissional,no âmbito do PRONATEC: 

I - Os estados e o Distrito Federal; 
II - Os municípios que atendam pelo menos um dos seguintes crité-

rios: 
a) ter aderido a Resolução FNDE/CD nº 48, no ano de 2012 ou no ano 

de 2013 e ter solicitado matrículas de “EJA integrada à qualificação profissional”; 
b) ser Polo da Educação Inclusiva, Direito à Diversidade; 
c) ser integrante do G100: municípios populosos, com baixa receita 

per capita e alta vulnerabilidade socioeconômica; 
d) integrar o Plano Juventude Viva; 
e) estar entre os 20 municípios com o maior número de Escolas do 

Campo, de acordo com o Censo do INEP, por unidade da federação; 
f) ter comunidades remanescentes de quilombos certificadas ou titu-

ladas pela Fundação Palmares; ou 
g) ser capital ou ter mais de 200 mil habitantes. 

Art. 5º Os estados, o Distrito Federal e municípios interessados em 
ser unidade demandante da SECADI, no âmbito do PRONATEC, devem preencher o 
Termo de Adesão disponível em módulo específico no SIMEC (Sistema Integrado de 
Monitoramento Execução e Controle) e após a assinatura do prefeito enviar para a 
SECADI no endereço: 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e  
Inclusão 

Coordenação Geral de Educação de Jovens e Adultos-DPAEJA 
Esplanada dos Ministérios - Bloco L - Edifício Sede - sala 
209, Brasília - DF 
CEP 70.047-900. 

Art. 6º Compete aos estados, ao Distrito Federal e município que se 
tornarem unidade demandante no âmbito do PRONATEC: 

I - pactuar a oferta de vagas nos cursos com as instituições ofertantes 
e encaminhar à SECADI para análise e homologação. 

II - designar oficialmente um coordenador das ações vinculadas à ar-
ticulação e à implementação da Bolsa-Formação (Supervisor de Demanda) e enviar 
o ato de designação à SECADI/MEC;

III - divulgar a Bolsa-Formação em seu âmbito de atuação, amplamen-
te e em conjunto com os parceiros ofertantes, informando aos potenciais benefici-
ários quanto aos objetivos e às características dos cursos a serem ofertados; 

IV - coordenar a mobilização e seleção de candidatos à Bolsa-Forma-
ção em seu âmbito de atuação; 
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V - realizar a pré-matrícula dos beneficiários selecionados para a Bol-
sa-Formação em turmas registradas no Sistema Nacional de Informação da Educa-
ção Profissional e Tecnológica (SISTEC), em conformidade com as prioridades pre-
vistas na Lei nº 12.513, de 2011 e conforme o Art. 3º desta Portaria; 

VI - definir e informar à SECADI/MEC, formalmente e antes de iniciar 
o processo de pré-matrícula no SISTEC, a caracterização da demanda, incluindo a 
modalidade, o perfil dos beneficiários, os cursos a serem ofertados, a localização 
geográfica de oferta, 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 organizações da sociedade civil 
para a mobilização, seleção e pré-matrícula de beneficiários da Bolsa-Formação; 

IX - informar, tempestivamente, à SECADI/MEC a ocorrência de qual-
quer 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 SECADI/MEC e pelo FNDE, inclusive aquelas relativas às condutas 
vedadas em períodos eleitorais; 

XI - fornecer à SECADI/MEC lista atualizada dos dados da unidade de-
mandante e dos responsáveis pela mobilização, seleção e pré-matrícula dos bene-
ficiários. 

XII - estimular a participação das pessoas com deficiência nos cursos 
ofertados no âmbito da Bolsa-Formação, observadas as condições de acessibilida-
de e participação plena no ambiente educacional,tais como adequação de equipa-
mentos, de materiais pedagógicos, de currículos e de estrutura física. 

§ 1º As unidades demandantes devem atuar em conjunto com os 
ofertantes e com a SECADI/MEC no planejamento, desenvolvimento e acompanha-
mento das ações da Bolsa-Formação. 

§ 2º As modalidades de demanda de que trata o inciso VII deste Ar-
tigo são definidas em função das características do público a ser atendido e estão 
estabelecidas no Manual de Gestão da Bolsa-Formação. 

Art. 7º A SECADI disponibilizará Documento Orientador com as dire-
trizes para a oferta de Educação de Jovens e Adultos-EJA articulada e ou integrada 
à Educação Profissional no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego-PRONATEC. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES 

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

_______________________________
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PORTARIA  MEC Nº 197, DE 7 DE MARÇO DE 2014
Prestação de Informações, pelas Instituições de Educação Básica,  
de Educação Superior e de Educação Profissional e Tecnológica ao  

Censo Escolar da Educação Básica, sobre os estudantes  
da Educação Profissional

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, 
considerando o disposto nos arts. 2º e 3º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 
2011, o Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008, a Portaria MEC nº 316, de 4 de abril 
de 2007, a Portaria MEC nº 264, de 27 de março de 2007, e, ainda, a Portaria INEP 
nº 253, de 4 de agosto de 2011, resolve:

Art. 1º As Instituições de Educação Básica, de Educação Superior e de 
Educação Profissional e Tecnológica ofertantes de cursos de educação profissional 
técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional  articulados à educação básica ficam obrigadas a responder anualmen-
te o Censo Escolar da Educação Básica, de responsabilidade do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, por meio do sistema 
Educacenso.

§ 1º As Instituições deverão observar o procedimentos e as datas de 
referência instituídas para as atividades do Censo Escolar da Educação Básica, pu-
blicados pelo INEP.

§ 2º Para responder o Censo Escolar da Educação Básica, as Institui-
ções deverão solicitar o Código INEP relativo à educação básica para cada unidade 
ofertante de cursos de educação profissional, informando ao Censo Escolar os da-
dos pertinentes.

§ 3º As turmas e os estudantes matriculados em cursos técnicos de 
nível médio ou em cursos de formação inicial e continuada (ou qualificação profis-
sional) articulados à educação básica devem ser informados no Censo Escolar da 
Educação Básica na modalidade de Educação Profissional.

§ 4º As Instituições, ao prestar informações sobre os estudantes da 
Educação Profissional ao Censo Escolar da Educação Básica, devem considerar a 
documentação acadêmica, os diários de classe e a ficha de matrícula dos estudan-
tes ou documentos congêneres.

§ 5º O preenchimento adequado do Censo Escolar da Educação Básica 
será utilizado pelo Ministério da Educação como critério para a participação das 
Instituições em programas federais de fomento à Educação Profissional e Tecno-
lógica.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES 
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 6.425/08 à pág. 54  do vol. 35;
Portaria MEC nº 264/07 à pág. 110  do vol. 34;
Portaria MEC nº 316/07 à pág. 110  do vol. 34.

_______________________________

14365 miolo.indd   156 6/23/15   10:54 AM



157

PORTARIA MEC Nº 973, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014
Institui o Programa Idiomas sem Fronteiras e dá outras providências

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e IV, da Constituição, e considerando o 
Decreto nº 7.642, de 13 de dezembro de 2011, que instituiu o Programa Ciência sem 
Fronteiras, resolve: 

Art. 1º Fica instituído o Programa Idiomas sem Fronteiras com o objetivo 
de propiciar a formação e a capacitação em idiomas de estudantes, professores e corpo 
técnico-administrativo das Instituições de Educação Superior Públicas e Privadas - IES e 
de professores de idiomas da rede pública de educação básica, bem como a formação 
e a capacitação de estrangeiros em língua portuguesa. 

§ 1º As ações empreendidas no âmbito do Programa Idiomas sem Fron-
teiras serão complementares às atividades do Programa Ciência sem Fronteiras e de 
outras políticas públicas de internacionalização da educação superior. 

§ 2º O Programa Idiomas sem Fronteiras fará a seleção dos participantes 
por meio de editais específicos. 

Art. 2º São objetivos do Programa Idiomas sem Fronteiras: 
I - promover, por meio da capacitação em diferentes idiomas, a formação 

presencial e virtual de estudantes, professores e corpo técnico-administrativo das IES e 
de professores de idiomas da rede pública de educação básica, conferindo-lhes a opor-
tunidade de novas experiências educacionais e profissionais voltadas para a qualidade, 
o empreendedorismo, a competitividade e a inovação; 

II - ampliar a participação e a mobilidade internacional para o desenvol-
vimento de projetos de pesquisa, estudos, treinamentos e capacitação em instituições 
de excelência no exterior; 

III - contribuir para o processo de internacionalização das IES e dos cen-
tros de pesquisa; 

IV - contribuir para o aperfeiçoamento linguístico do conjunto dos estu-
dantes das IES; 

V - contribuir para a criação, o desenvolvimento e a institucionalização 
dos centros de línguas nas IES, ampliando a oferta de vagas; e 

VI - fortalecer o ensino de idiomas no país, incluindo o da língua portu-
guesa, e, no exterior, o da língua portuguesa e da cultura brasileira. 

Art. 3º O Programa contará com um Núcleo Gestor, o qual terá as seguin-
tes atribuições: 

I - representar o Programa junto às diferentes instâncias e instituições; 
II - propor plano de ação visando ao desenvolvimento do Programa; 
III - buscar novas parcerias para o Programa; 
IV - elaborar relatórios de desenvolvimento do Programa; 
V - conduzir reuniões sobre o Programa; 
VI - coordenar o trabalho em rede com as instituições envolvidas no Programa; 
VII - articular as relações interinstitucionais e demais ações visando ao 

cumprimento do Programa; e 
VIII - acompanhar e supervisionar o desenvolvimento do Programa. 
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Art. 4º O Núcleo Gestor do Programa será composto pelos seguintes 
membros, designados por ato do Secretário de Educação Superior, à medida que os 
idiomas forem incluídos ao Programa: 

I - um Presidente; 
II - um Vice-Presidente com especialidade em uso de tecnologias para 

educação e ensino de idiomas; e 
III - um Vice-Presidente para cada um dos idiomas contemplados no âm-

bito do Programa. 
Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Educação Superior do Ministério 

da Educação - SESu disponibilizar a estrutura física necessária ao funcionamento do 
Núcleo Gestor do Programa Idiomas sem Fronteiras, bem como proporcionar corpo 
técnico para a execução das atividades e dos procedimentos do Programa no âmbito 
do Ministério da Educação - MEC. 

Art. 5º Para a execução do Programa Idiomas sem Fronteiras poderão ser 
firmados convênios, acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêne-
res, com órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e com entidades privadas, do mesmo modo que poderão ser 
utilizadas parcerias já firmadas no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras e de 
outras políticas públicas de internacionalização da educação superior para realização 
das ações previstas no âmbito do Programa. 

Parágrafo único. As parcerias mencionadas neste artigo serão firmadas 
pelo MEC e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CA-
PES, e terão como objetivo atender às necessidades da comunidade acadêmica do 
ensino superior, igualmente dos professores de idiomas da rede pública de educação 
básica. 

Art. 6º Os convênios, acordos de cooperação, ajustes ou outros instru-
mentos congêneres deverão, necessariamente: 

I - incluir especialistas dos departamentos dos idiomas das IES nos pro-
cessos de planejamento e implementação propostos; 

II - fortalecer o investimento na área, especialmente nas IES que não pos-
suem corpo docente especializado no ensino de idiomas; 

III - fortalecer as licenciaturas e a formação de professores de idiomas 
nas IES credenciadas ao Programa. 

§ 1º As parcerias entre instituições de ensino superior estrangeiras e bra-
sileiras deverão ser estimuladas, permitindo o intercâmbio de estudantes, professores 
e corpo técnico-administrativo, com foco no ensino de línguas no Brasil e de língua 
portuguesa no exterior. 

§ 2º As parcerias serão formalizadas por meio de instrumento específico, 
explicitando as responsabilidades de cada uma das partes. 

Art. 7º A participação das IES no Programa é facultativa e o seu creden-
ciamento será realizado por intermédio de edital ou de carta-convite, a serem publica-
dos pelo MEC, por meio da SESu ou da CAPES. 

Art. 8º Ato do Ministro da Educação disporá sobre a forma de operacio-
nalização do Programa. 

Art. 9º Compete à SESu: 
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I - promover e incentivar a participação das IES públicas no Programa; 
II - auxiliar as IES na institucionalização de seus centros de línguas; 
III - estabelecer, em parceria com a CAPES, por meio do Núcleo Gestor 

do Programa, os perfis de bolsistas que poderão fazer parte do Programa Idioma sem 
Fronteiras; 

IV - promover o ensino e o aprendizado de idiomas, por meio das IES 
participantes do Programa; 

V - auxiliar nos acordos estabelecidos com parceiros para a implementa-
ção de cursos on line; 

VI - organizar, em articulação com as IES, a aplicação de testes de nivela-
mento ou de proficiência em idiomas; 

VII - acompanhar e avaliar a implementação do Programa e divulgar, pe-
riodicamente, os seus resultados; 

VIII - gerenciar e acompanhar as ações do Programa, com a colaboração 
da Capes; e 

IX - articular com a Secretaria de Educação Básica - SEB e com a Secreta-
ria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC iniciativas que fortaleçam as ações 
do Programa Idioma sem Fronteiras. 

Art. 10. Cabe à CAPES: 
I - colaborar com a SESu no acompanhamento e na avaliação do Progra-

ma; 
II - estabelecer, em parceria com a SESu e com o Núcleo Gestor do Progra-

ma, os perfis de bolsistas que poderão fazer parte do Programa Idioma sem Fronteiras; 
III - implementar a concessão de bolsas e auxílios referentes ao Progra-

ma; e 
IV - auxiliar no fortalecimento de programas que valorizem a formação 

de professores de diferentes idiomas.

Art. 11. Cabe às IES participantes do Programa: 
I - promover e incentivar a participação de estudantes, professores e cor-

po técnico-administrativo no Programa; 
II - disponibilizar à SESu os dados necessários à implementação, ao acom-

panhamento e à supervisão do Programa; 
III - selecionar os bolsistas que participarão do programa para atender 

aos critérios estabelecidos pela CAPES ou SESu, por meio de indicações da reitoria, 
no caso dos coordenadores, e por meio de edital de seleção, no caso dos profes-
sores. 

IV - aplicar testes de nivelamento ou de proficiência aos potenciais parti-
cipantes de programas de mobilidade acadêmica, em articulação com a SESu; 

V - ofertar formação presencial em diferentes idiomas à comunidade 
acadêmica selecionada entre os potenciais participantes de programas de mobilidade 
acadêmica, por meio de seu centro, núcleo de línguas ou estrutura congênere; 

VI - divulgar e dar suporte à formação virtual de estudantes oferecida 
pelo Programa; 

VII - disponibilizar sua infraestrutura às ações do Programa; e 
VIII - implementar uma política de ensino de idiomas no âmbito de sua 

instituição, valorizando as ações do Programa. 
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Art. 12. O Programa Idiomas sem Fronteiras será custeado por dotações 
orçamentárias da União consignadas anualmente aos órgãos e às entidades envolvidas 
no Programa, observados os limites de movimentação, de empenho e de pagamento 
fixados anualmente. 

Art. 13. A Portaria MEC nº 1.466, de 18 de dezembro de 2012, passa a 
vigorar com a seguinte alteração: 

“Art. 9º-A. O Programa Inglês sem Fronteiras integra o Programa Idiomas 
sem Fronteiras e será disciplinado pelo seu Núcleo Gestor.” (N.R.) 

Art. 14. Ficam revogadas as Portarias MEC nº 246, de 27 de março de 
2013, nº 16, de 3 de abril de 2013, e nº 34, de 31 de julho de 2014. 

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES 

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CG/SE:
Constituição Federal  à pág. 25 do vol. 15;
Decreto nº 7.642/11 à pág. 75 do vol. 38;
Portaria MEC nº 1.466/12 à pág. 149 do vol. 39.

_______________________________
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RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2014
Atualiza e define novos critérios para a composição do Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos, disciplinando e orientando os sistemas de ensino e as instituições públicas e 
privadas de Educação Profissional e Tecnológica quanto à oferta de cursos técnicos de 

nível médio em caráter experimental, observando o disposto no art. 81 da Lei  
nº 9.394/96 (LDB) e nos termos do art. 19 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação, em conformidade com o disposto nas alíneas “a” e “e” do § 1º do art. 9° da 
Lei nº 4.024/61, com a redação dada pela Lei nº 9.131/95; nos arts. 36-A a 36-D e nos 
arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394/96; no Decreto Federal nº 5.154/2004; na Portaria Ministe-
rial nº 870/2008; na Resolução CNE/CEB nº 3/2008, com fundamento no Parecer CNE/
CEB nº 11/2008; na Resolução CNE/CEB nº 4/2012, com fundamento no Parecer CNE/
CEB nº 3/2012; na Resolução CNE/CEB nº 6/2012, com fundamento no Parecer CNE/
CEB nº 11/2012, bem como no Parecer CNE/CEB nº 8/2014, homologado por Despa-
cho do Ministro da Educação, publicado no DOU de 28 de novembro de 2014, resolve:

Art. 1º Esta Resolução atualiza o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 
conforme indicado em seus quadros anexos, bem como orienta os sistemas de ensino 
e as instituições públicas e privadas de Educação Profissional e Tecnológica quanto à 
oferta de cursos técnicos de nível médio, em caráter experimental, de acordo com o 
disposto no art. 81 da Lei nº 9.394/96 (LDB) e nos termos do art. 19 da Resolução CNE/
CEB nº 6/2012.

Art. 2º Os cursos técnicos de nível médio implantados em caráter experi-
mental, por instituições públicas e privadas de Educação Profissional e Tecnológica, deve-
rão ser previamente aprovados pelos órgãos próprios dos respectivos sistemas de ensino, 
nos termos das Resoluções CNE/CEB nº 3/2008 e nº 4/2012, e devidamente cadastrados 
no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC).

Art. 3º Os cursos a que se refere o artigo anterior terão validade máxima 
de três anos, contados da data de sua implantação.

Art. 4º Não serão autorizados como cursos técnicos experimentais, 
aqueles cursos constantes da Tabela de Convergência e da Tabela de Submissão.

§ 1º Os cursos inseridos nas referidas tabelas somente poderão ser re-
apresentados como proposta de curso experimental a ser analisada e autorizada pelo 
órgão próprio do correspondente sistema de ensino, caso apresente sólidos argumen-
tos que justifiquem a alteração do posicionamento anterior.

§ 2º Em caso de aprovação de curso experimental nos termos do pa-
rágrafo anterior, o respectivo sistema de ensino deverá encaminhar a documentação 
pertinente à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) para ser 
submetida à consideração do Comitê Nacional de Políticas de Educação Profissional e 
Tecnológica (CONPEP).

Art. 5º Os cursos técnicos de nível médio, autorizados como cursos ex-
perimentais nos termos do art. 81 da LDB, e que estejam relacionados em anexo desta 
Resolução, poderão ser mantidos como tais até 31 de dezembro de 2015, devendo, 
após essa data, obedecer à nova disposição regulamentar sobre a matéria.
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Art. 6º Ao final do prazo de três anos definido no art. 3º desta Reso-
lução, a SETEC/MEC adotará uma das seguintes providências em relação a esses 
cursos técnicos de nível médio implantados em caráter experimental, nos termos 
do art. 81 da LDB, autorizados como tais pelos órgãos próprios dos sistemas de 
ensino e apresentados como propostas de inclusão:

I - manterá a oferta dos cursos técnicos de nível médio autorizados 
em caráter experimental durante mais um tempo determinado; ou

II - incluirá os cursos em questão no Catálogo Nacional de Cursos Téc-
nicos (CNCT), devendo as instituições e sistemas de ensino envolvidos promover as 
devidas adequações, preservando-se o direito dos alunos matriculados quanto à 
conclusão dos cursos tais como iniciados; ou

III - recomendará a convergência ou extinção dos referidos cursos, 
garantindo-se o direito adquirido pelos alunos, tanto em termos de conclusão dos 
cursos iniciados, quanto em relação à validade nacional dos diplomas recebidos, 
ficando a instituição de ensino impedida de efetivar novas matrículas nos cursos 
em questão.

Art. 7º Podem ser apresentadas como propostas devidamente justi-
ficadas e fundamentadas de atualização do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 
de Nível Médio:

I - solicitação de inclusão de curso;
II - solicitação de alteração de curso e de eixo tecnológico;
II - solicitação de exclusão de curso.
§ 1º Somente serão analisadas como proposta de atualização do CNCT 

por parte da SETEC/MEC e do CONPEP, as solicitações apresentadas por instituições 
educacionais, Conselhos Estaduais de Educação, Conselho de Educação do Distri-
to Federal, bem como por conselhos de fiscalização do exercício das profissões 
regulamentadas e, ainda, por Ministérios e demais órgãos públicos diretamente 
relacionados à respectiva área profissional ou eixo tecnológico.

§ 2º Somente serão admitidas como solicitação de inclusão no Catá-
logo Nacional de Cursos Técnicos as propostas de cursos que já tenham sido apro-
vados pelos órgãos próprios do sistema de ensino e estejam em funcionamento 
em caráter experimental, devidamente registrados no SISTEC e que comprovem a 
conclusão de pelo menos uma turma.

Art. 8º Constituem parte integrante desta Resolução os seguintes 
anexos:

I - Relação de cursos autorizados como experimentais que foram in-
cluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos na edição 2014.

II - Relação de cursos a serem mantidos como de oferta em caráter 
experimental até 31 de dezembro de 2015.

III - Relação de cursos que devem convergir ou ser extintos.
IV - Relação de cursos incluídos no Catálogo.
V - Relação de alteração na denominação de cursos.
VI - Relação de cursos que tiveram aumento da carga horária mínima.
VII - Relação de mudança de eixo tecnológico do curso.
VIII - Relação de denominações incluídas na Tabela de Convergência.
IX - Tabela de Submissão;

14365 miolo.indd   164 6/23/15   10:54 AM



165

X - Extrato consolidado da nova versão do Catálogo Nacional dos Cur-
sos Técnicos – Edição 2014. 

Art. 9º Fica instituído como período de transição, a partir da homologa-
ção do presente Parecer, o prazo até 31 de dezembro de 2015, permitida às instituições 
de ensino a adaptação aos novos parâmetros aqui definidos, objetivando resguardar 
o direito adquirido pelos estudantes que já iniciaram os seus cursos, bem como ga-
rantir a validade nacional dos diplomas de técnico de nível médio já emitidos aos seus  
concluintes.

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

LUIZ ROBERTO ALVES 

ANEXO I
Relação de cursos autorizados como experimentais recomendados para serem incluídos 

no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos na edição 2014

Nº Curso experimental Observação 

1. Técnico em Bombeiro  
de Aeronáutica 

Incluído no Eixo Tecnológico Militar 

2. Técnico em Desenvolvimento 
de Sistemas 

Incluído no Eixo Tecnológico Informação e 
Comunicação 

3. Técnico em Figurino Incluído no Eixo Tecnológico Produção Cultural e 
Design, com adoção do título “Técnico em Figurino 
Cênico” 

4. Técnico em Pós-Colheita  
de Grãos 

Incluído no Eixo Tecnológico Recursos Naturais, os 
cursos Técnico em Pós-Colheita e Técnico em Grãos. 

ANEXO II
Relação de cursos a serem mantidos como de oferta em caráter experimental  

até 31 de dezembro de 2015

Nº Curso experimental Observação 

1. Técnico em Design de Moda – 
Área do Design 

Retirar a expressão “Área do Design” do título 

2. Técnico em Gastronomia 

3. Técnico em Gestão Cultural 

4. Técnico em Turismo 

5. Técnico Agroflorestal 
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ANEXO III
Relação de cursos em que se recomenda a convergência ou extinção

Nº Curso experimental Observação 

1. Habilitação em Técnico de 
Laboratório de Análises 
Clínicas 

Convergir para: Técnico em Análises Clínicas 

2. Integrado de Nível 
Médio com Qualificação 
Profissional em Operação de 
Microcomputadores 

Convergir para: Técnico em Manutenção e Suporte em 
Informática 

3. Técnico em Agropecuária, 
Gestão e Manejo Ambiental 

Convergir para: Técnico em Agropecuária 

4. Técnico Automotivo Convergir para: Técnico em Manutenção Automotiva 

5. Técnico de Recepcionista Convergir para: Técnico em Secretariado 

6. Técnico em Acupuntura Extinguir o curso 

7. Técnico em Administração e 
Negócios 

Convergir para: Técnico em Administração 

8. Técnico em Administração em 
Recursos Humanos 

Convergir para: Técnico em Recursos Humanos 

9. Técnico em Administração-
Gestão 

Convergir para: Técnico em Administração 

10. Técnico em Agente 
Agroflorestal Indígena 

Convergir para: Técnico em Florestas 

11. Técnico em Agricultura de 
Precisão 

Extinguir o curso 

12. Técnico em Anatomia e 
Necropsia 

Convergir para: Técnico em Necropsia 

13. Técnico em Artefatos de Couro Extinguir o curso 

14. Técnico em Avicultura Extinguir o curso 

15. Técnico em Biodiagnóstico/
Histologia e Microscopia 

Convergir para: Técnico em Citopatologia 

16. Técnico em Biodiagnóstico-
Patologia Clínica 

Convergir para: Técnico em Citopatologia 

17. Técnico em Comunicação Extinguir o curso 

18. Técnico em Controle e 
Automação 

Convergir para: Técnico em Automação Industrial 

19. Técnico em Decoração Convergir para: Técnico em Design de Interiores 

20. Técnico em Desenvolvimento 
Social 

Convergir para: Técnico em Orientação Comunitária 

21. Técnico em Design Extinguir o curso 
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22. Técnico em Design Gráfico Convergir para: Técnico em Pré-impressão Gráfica 

23. Técnico em Design Gráfico - 
Área do Design 

Convergir para: Técnico em Pré-impressão Gráfica 

24. Técnico em Ecoturismo Convergir para: Técnico em Guia de Turismo 

25. Técnico em Edificações 
(Construção Civil) 

Convergir para: Técnico em Edificações 

26. Técnico em Eletrônica 
Industrial 

Convergir para: Técnico em Eletrônica 

27. Técnico em Eletrotécnica e 
Automação 

Convergir para: Técnico em Eletrotécnica ou Técnico 
em Automação Industrial 

28. Técnico em Estética e 
Cosmetologia 

Convergir para: Técnico em Estética 

29. Técnico em Estilismo e 
Coordenação de Moda 

Convergir para: Técnico em Produção de Moda 

30. Técnico em Execução, 
Conservação e Restauro de 
Edificações 

Convergir para: Técnico em Edificações 

31. Técnico em Ferramentaria Extinguir o curso 

32. Técnico em Fundição Convergir para: Técnico em Metalurgia 

33. Técnico em Geologia e 
Mineração 

Convergir para: Técnico em Geologia ou 
Técnico em Mineração

34. Técnico em Gerência 
Empresarial – Área da Gestão 

Convergir para: Técnico em Administração 

35. Técnico em Gerenciamento de 
Sistemas de Informação 

Convergir para: Técnico em Informática 

36. Técnico em Gestão Ambiental Convergir para: Técnico em Meio Ambiente 

37. Técnico em Gestão de Meio 
Ambiente e Agronegócios 

Convergir para: Técnico em Agronegócios ou Técnico 
em Meio Ambiente 

38. Técnico em Gestão de 
Pequenas e Médias Empresas 

Convergir para: Técnico em Administração 

39. Técnico em Gestão de 
Processos Industriais 

Extinguir o curso 

40. Técnico em Gestão em 
Logística 

Convergir para: Técnico em Logística 

41. Técnico em Gestão 
Empresarial 

Convergir para: Técnico em Administração 

42. Técnico em Gestão Escolar Extinguir o curso 

43. Técnico em Gestão Industrial Extinguir o curso 

44. Técnico em Gravação Musical Convergir para: Técnico em Processos Fonográficos 
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45. Técnico em Guia de Turismo 
(Categoria Regional) 

Convergir para: Técnico em Guia de Turismo 

46. Técnico em Higiene Dental Convergir para: Técnico em Saúde Bucal 

47. Técnico em Informática Básica Convergir para: Técnico em Informática 

48. Técnico em Informática 
Industrial 

Convergir para: Técnico em Eletrônica 

49. Técnico em Inspeção de 
Equipamentos e Soldagem 

Convergir para: Técnico em Soldagem 

50. Técnico em Instalação e 
Manutenção Eletrônica 

Convergir para: Técnico em Eletrônica 

51. Técnico em Instrumentação 
Cirúrgica 

Extinguir o curso 

52. Técnico em Instrumentação, 
Controle e Automação 

Convergir para: Técnico em Automação Industrial 

53. Técnico em Instrumento Convergir para: Técnico em Instrumento Musical 

54. Técnico em Logística de 
Armazenagem e Gestão de 
Estoques 

Convergir para: Técnico em Logística 

55. Técnico em Logística de 
Transportes e Distribuição 

Convergir para: Técnico em Logística 

56. Técnico em Madeira e 
Mobiliário 

Convergir para: Técnico em Móveis 

57. Técnico em Malharia Convergir para: Técnico em Têxtil 

58. Técnico em Manutenção de 
Equipamentos Eletrônicos 

Convergir para: Técnico em Eletrônica 

59. Técnico em Manutenção 
Eletromecânica Ferroviária 

Convergir para: Técnico em Manutenção 
Metroferroviária 

60. Técnico em Manutenção 
Mecânica Industrial 

Convergir para: Técnico em Mecânica 

61. Técnico em Materiais e 
Logística 

Convergir para: Técnico em Logística 

62. Técnico em Mecânica com 
Ênfase em Desenhista 
Projetista 

Convergir para: Técnico em Mecânica 

63. Técnico em Mecânica 
Industrial 

Convergir para: Técnico em Mecânica 

64. Técnico em Mineração com 
Ênfase em Meio Ambiente 

Convergir para: Técnico em Mineração 

65. Técnico em Música Convergir para: Técnico em Canto 

66. Técnico em Naturopatia Extinguir o curso 

67. Técnico em Naval Extinguir o curso 
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68. Técnico em Nutrição Convergir para: Técnico em Nutrição e Dietética 

69. Técnico em Operações 
Logísticas 

Convergir para: Técnico em Logística 

70. Técnico em Óptica e 
Optometria 

Convergir para: Técnico em Óptica 

71. Técnico em Panificação e 
Confeitaria 

Convergir para: Técnico em Panificação e Técnico em 
Confeitaria 

72. Técnico em Patologia Clínica Convergir para: Técnico em Análises Clínicas 

73. Técnico em Patologia Clínica 
(Biodiagnóstico) 

Convergir para: Técnico em Análises Clínicas 

74. Técnico em Pecuária Convergir para: Técnico em Agropecuária 

75. Técnico em planejamento 
e gestão em Tecnologia da 
Informação 

Extinguir o curso 

76. Técnico em Planejamento e 
Gestão em TI 

Extinguir o curso 

77. Técnico em Polímeros Convergir para: Técnico em Química 

78. Técnico em Práticas 
Integrativas e 
Complementares em Saúde 

Extinguir o curso 

79. Técnico em Produção e Design 
de Moda 

Convergir para: Técnico em Produção de Moda 

80. Técnico em Química 
Habilitação em Saneamento e 
Meio Ambiente 

Convergir para: Técnico em Química 

81. Técnico em Química Industrial Convergir para: Técnico em Química 

82. Técnico em Radiologia e 
Imagenologia 

Convergir para: Técnico em Radiologia 

83. Técnico em Radiologia Médica 
– Radiodiagnóstico 

Convergir para: Técnico em Radiologia 

84. Técnico em Refrigeração Convergir para: Técnico em Refrigeração e 
Climatização 

85. Técnico em Saúde e Segurança 
do Trabalho 

Convergir para: Técnico em Segurança do Trabalho 

86. Técnico em Segurança do 
Trabalho – Ênfase em Meio 
Ambiente 

Convergir para: Técnico em Segurança do Trabalho 

87. Técnico em Segurança do 
Trabalho com Ênfase em Meio 
Ambiente 

Convergir para: Técnico em Segurança do Trabalho 
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88. Técnico em Segurança do 
Trabalho com Ênfase em 
Qualidade e Meio Ambiente 

Convergir para: Técnico em Segurança do Trabalho 

89. Técnico em Segurança do 
Trabalho e Meio Ambiente 

Convergir para: Técnico em Segurança do Trabalho 

90. Técnico em Shiatsuterapia Convergir para: Técnico em Massoterapia 

91. Técnico em Sistemas de 
Controles Automáticos 

Convergir para: Técnico em Automação Industrial 

92. Técnico em Sistemas de 
Informação 

Convergir para: Técnico em Informática 

93. Técnico em Sistemas de 
Telecomunicações 

Convergir para: Técnico em Telecomunicações 

94. Técnico em Solda Convergir para: Técnico em Soldagem 

95. Técnico em Transportes e 
Trânsito 

Convergir para: Técnico em Trânsito ou Técnico em 
Transporte Rodoviário 

96. Técnico em Turismo e 
Hospitalidade 

Convergir para: Técnico em Guia de Turismo ou 
Técnico em Hospedagem 

97. Técnico em Turismo e 
Hotelaria 

Convergir para: Técnico em Guia de Turismo ou 
Técnico em Hospedagem 

98. Técnico Têxtil em Malharia e 
Confecção 

Convergir para: Técnico em Têxtil 

ATUALIZAÇÃO DO CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS TÉCNICOS

ANEXO IV
Proposta de inclusão de cursos novos e experimentais no Catálogo Nacional  

de Cursos Técnicos

Nº Eixo tecnológico Denominação do curso
Carga horária 

mínima

1. Controle e Processos Indus-
triais 

Técnico em Manutenção de Máquinas 
Industriais 

1.200h 

2. Desenvolvimento Educacional 
e Social 

Técnico em Laboratório de Ciências da 
Natureza 

800h 

3. Informação e Comunicação Técnico em Desenvolvimento de Sis-
temas 

1.000h 

4. Militar Técnico em Bombeiro Aeronáutico 1.200h 

5. Produção Cultural e Design Técnico em Figurino Cênico 800h 

6. Recursos Naturais Técnico em Pós-Colheita 1.200h 

7. Recursos Naturais Técnico em Grãos 1.200h 
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ANEXO V
Proposta de alteração na denominação de cursos

Nº Eixo tecnológico 
Denominação anterior 
(CNCT – Edição 2012) 

Nova denominação 
(2014) 

1. Controle e Processos 
Industriais 

Técnico em Manutenção 
Metroferroviária 

Técnico em Manutenção de 
Sistemas Metroferroviários 

2. Controle e Processos 
Industriais 

Técnico em Máquinas 
Navais 

Técnico em Manutenção de 
Máquinas Navais 

3. Desenvolvimento 
Educacional e Social 

Técnico em Treinamento de 
Cães-Guia 

Técnico em Treinamento e 
Instrução de Cães-Guias 

4. Desenvolvimento 
Educacional e Social 

Técnico em Biblioteca Técnico em 
Biblioteconomia 

5. Gestão e Negócios Técnico em Serviços de 
Condomínio 

Técnico em Condomínio 

6. Produção Artística e 
Cultural e Design 

Técnico em Arte Circense Técnico em Artes Circenses 

7. Produção Artística e 
Cultural e Design 

Técnico em Arte Dramática Técnico em Teatro 

8. Turismo, Hospitalidade e 
Lazer 

Técnico em Serviços de 
Restaurante e Bar 

Técnico em Restaurante 
e Bar 

ANEXO VI
Proposta de aumento da carga horária mínima de cursos

Nº Eixo Tecnológico Curso

Carga horária 
mínima anterior 
(CNCT – Edição 

2012)

Nova carga 
horária  
mínima

1. Ambiente e Saúde Técnico em Meio Ambiente 800h 1.200h

2. Ambiente e Saúde Técnico em Controle Ambiental 800h 1.200h

3. Gestão e Negócios Técnico em Administração 800h 1.000h

4. Informação e 
Comunicação 

Técnico em Informática 1.000h 1.200h

5. Infraestrutura Técnico Aeroportuário 800h 1.000h

6. Infraestrutura Técnico em Agrimensura 1.000h 1.200h

7. Infraestrutura Técnico em Geoprocessamento 1.000h 1.200h

8. Infraestrutura Técnico em Hidrologia 1.000h 1.200h

9. Infraestrutura Técnico em Portos 800h 1.000h

10 Infraestrutura Técnico em Trânsito 800h 1.000h
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11 Infraestrutura Técnico em Transporte 
Aquaviário 

800h 1.000h

12 Infraestrutura Técnico em Transporte de Cargas 800h 1.000h

13. Infraestrutura Técnico em Transporte 
Dutoviário 

800h 1.000h

14. Infraestrutura Técnico em Transporte 
Rodoviário 

800h 1.000h

ANEXO VII
Proposta de mudança de eixo tecnológico do curso

Nº Curso Eixo tecnológico anterior
(CNCT – Edição 2012)

Novo eixo tecnológico

1. Técnico em Análises 
Químicas 

Controle e Processos 
Industriais 

Produção Industrial 

2. Técnico em Biotecnologia Ambiente e Saúde Produção Industrial 

3. Técnico em Petroquímica Controle e Processos 
Industriais 

Produção Industrial 

4. Técnico em Química Controle e Processos 
Industriais 

Produção Industrial 

ANEXO VIII
Proposta de inclusão de denominação na Tabela de Convergência

Nº Eixo Tecnológico Curso a convergir Convergência para 

1. Controle e Processos 
Industriais 

Técnico em Manutenção de 
Sistemas Eletroeletrônicos 
de Transporte Sobre Trilhos 

Técnico em Manutenção 
de Sistemas de Transporte 
Metroferroviário 

2. Controle e Processos 
Industriais 

Técnico em Manutenção 
de Sistemas Mecânicos de 
Transporte sobre Trilhos 

Técnico em Manutenção 
de Sistemas de Transporte 
Metroferroviário 

3. Controle e Processos 
Industriais 

Técnico em Manutenção 
Metroferroviária 

Técnico em Manutenção de 
Sistemas Metroferroviários 

4. Controle e Processos 
Industriais 

Técnico em Máquinas 
Navais 

Técnico em Manutenção de 
Máquinas Navais 

5. Desenvolvimento 
Educacional e Social 

Técnico em Treinamento de 
Cães-Guia 

Técnico em Treinamento e 
Instrução de Cães-Guias 

6. Desenvolvimento 
Educacional e Social 

Técnico em Biblioteca Técnico em 
Biblioteconomia 

7. Gestão e Negócios Técnico em Serviços de 
Condomínio 

Técnico em Condomínio 

8. Produção Artística e 
Cultural e Design 

Técnico em Arte Circense Técnico em Artes Circenses 
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9. Produção Artística e 
Cultural e Design 

Técnico em Arte Dramática Técnico em Teatro 

10. Turismo, Hospitalidade e 
Lazer 

Técnico em Serviços de 
Restaurante e Bar 

Técnico em Restaurante 
e Bar 

ANEXO IX
Tabela de submissão

Nº Eixo Tecnológico Denominação 

1. Ambiente e Saúde Técnico em Acupuntura 

2. Ambiente e Saúde Técnico em Cuidados em Saúde 

3. Ambiente e Saúde Técnico em Especialização em Cabelos Afro - 
Étnicos 

4. Ambiente e Saúde Técnico em Fitoterapia 

5. Ambiente e Saúde Técnico em Instrumentação Cirúrgica 

6. Ambiente e Saúde Técnico em Naturopatia 

7. Ambiente e Saúde Técnico em Óptica e Optometria 

8. Ambiente e Saúde Técnico em Optometria 

9. Ambiente e Saúde Técnico em Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde 

10. Ambiente e Saúde Técnico em Terapia Ayurvédica 

11. Ambiente e Saúde Técnico em Terapias Corporais Naturais 

12. Controle e Processos Industriais Técnico em Energias Alternativas 

13. Controle e Processos Industriais Técnico em Ferramentaria 

14. Controle e Processos Industriais Técnico em Fundição 

15. Controle e Processos Industriais Técnico em Inspeção de Equipamentos 

16. Controle e Processos Industriais Técnico em Instrumentação 

17. Controle e Processos Industriais Técnico em Manutenção de Sistemas 
Eletroeletrônicos de Transporte Sobre Trilhos 

18. Controle e Processos Industriais Técnico em Manutenção de Sistemas 
Mecânicos de Transporte sobre Trilhos 

19. Controle e Processos Industriais Técnico em Nanotecnologia 

20. Controle e Processos Industriais Técnico em Naval 

21. Controle e Processos Industriais Técnico em Projetos Mecânicos 

22. Controle e Processos Industriais Técnico em Tubulação Industrial 

23. Desenvolvimento Educacional e Social Técnico em Acrobacia no mastro vertical 

24. Desenvolvimento Educacional e Social Técnico em Desenvolvimento Infantil 

25. Desenvolvimento Educacional e Social Técnico em Docência 
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26. Desenvolvimento Educacional e Social Técnico em Educação Escolar Infantil e Ensino 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

27. Desenvolvimento Educacional e Social Técnico em Ensino na Educação de Jovens e 
Adultos 

28. Desenvolvimento Educacional e Social Técnico em Esportes 

29. Desenvolvimento Educacional e Social Técnico em Gestão Escolar 

30. Desenvolvimento Educacional e Social Técnico em Magistério Intercultural Indígena 

31. Desenvolvimento Educacional e Social Técnico em Movimentos Musicais na 
Comunidade Escolar 

32. Desenvolvimento Educacional e Social Técnico em Orientação e Acompanhamento 
Escolares 

33. Desenvolvimento Educacional e Social Técnico em Produção de Materiais Didáticos 
voltados para o ensino a distância 

34. Desenvolvimento Educacional e Social Técnico em Transporte de Escolares 

35. Gestão e Negócios Técnico em Contact Center 

36. Gestão e Negócios Técnico em Empreendedorismo 

37. Gestão e Negócios Técnico em Estatística 

38. Gestão e Negócios Técnico em Gestão de Processos Industriais 

39. Gestão e Negócios Técnico em Prevenção de Perdas 

40. Gestão e Negócios Técnico em Serviços Bancários 

41. Informação e Comunicação Técnico em Planejamento e Gestão em 
Tecnologia da Informação 

42. Informação e Comunicação Técnico em Segurança da Informação 

43. Informação e Comunicação Técnico em Web Design 

44. Infraestrutura Técnico em Execução, Conservação e Restauro 
de Edificações 

45. Produção Alimentícia Técnico em Panificação e Confeitaria 

46. Produção Cultural e Design Técnico em Arte Dramática com ênfase em 
Criação e Produção 

47. Produção Cultural e Design Técnico em Audiovisual 

48. Produção Cultural e Design Técnico em Comunicação 

49. Produção Cultural e Design Técnico em Criação e Coordenação de Moda 

50. Produção Cultural e Design Técnico em Dança de Salão 

51. Produção Cultural e Design Técnico em Design 

52. Produção Cultural e Design Técnico em Formação de Bailarino para Corpo 
de Baile 

53. Produção Cultural e Design Técnico em Montagem e Segurança em 
Espaços Cênicos 
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54. Produção Cultural e Design Técnico em Visagismo 

55. Produção Industrial Técnico em Artefatos de Couro 

56. Produção Industrial Técnico em Desenvolvimento de Produtos 
Industriais 

57. Produção Industrial Técnico em Energia Nuclear 

58. Produção Industrial Técnico em Estruturas Navais 

59. Produção Industrial Técnico em Gestão de Processos Industriais 

60. Produção Industrial Técnico em Gestão Industrial 

61. Recursos Naturais Técnico em Agricultura de Precisão 

62. Recursos Naturais Técnico em Agroextrativismo 

63. Recursos Naturais Técnico em Agropecuária, Gestão e Manejo 
Ambiental 

64. Recursos Naturais Técnico em Avicultura 

65. Recursos Naturais Técnico em Bovinocultura 

66. Recursos Naturais Técnico em Gestão Ambiental 

67. Recursos Naturais Técnico em Grãos, Fibras, Oleaginosas 

68. Recursos Naturais Técnico em Ovinocaprinocultura 

69. Recursos Naturais Técnico em Produção de cana-de-açúcar 

70. Recursos Naturais Técnico em Produção em Palma de Óleo 

71. Recursos Naturais Técnico em Produção Sustentável em Unidades 
de Conservação 

72. Recursos Naturais Técnico em Visagismo 

73. Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Dança Esportiva 

74. Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Organização Esportiva 

75. Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Panificação e Confeitaria 

76. Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Patisseria Clássica e Panificação 
Artesanal 

77. Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Planejamento Turístico 

78. Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Práticas Esportivas 

79. Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Preparação de Atletas 

80. Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Treinamento Esportivo 
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ANEXO X

Extrato consolidado da nova versão do Catálogo Nacional  

dos Cursos Técnicos – Edição 2014

Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos – Edição 2014 (Extrato)

Nº Eixo Tecnológico Denominação Carga  
Horária 

1 Ambiente e Saúde Técnico em Agente Comunitário de 
Saúde 

1.200 horas 

2 Ambiente e Saúde Técnico em Análises Clínicas 1.200 horas 

3 Ambiente e Saúde Técnico em Citopatologia 1.200 horas 

4 Ambiente e Saúde Técnico em Controle Ambiental 1.200 horas 

5 Ambiente e Saúde Técnico em Cuidados de Idosos 1.200 horas 

6 Ambiente e Saúde Técnico em Enfermagem 1.200 horas 

7 Ambiente e Saúde Técnico em Equipamentos Biomédicos 1.200 horas 

8 Ambiente e Saúde Técnico em Estética 1.200 horas 

9 Ambiente e Saúde Técnico em Farmácia 1.200 horas 

10 Ambiente e Saúde Técnico em Gerência em Saúde 1.200 horas 

11 Ambiente e Saúde Técnico em Hemoterapia 1.200 horas 

12 Ambiente e Saúde Técnico em Imagem Pessoal 1.200 horas 

13 Ambiente e Saúde Técnico em Imobilizações Ortopédicas 1.200 horas 

14 Ambiente e Saúde Técnico em Massoterapia 1.200 horas 

15 Ambiente e Saúde Técnico em Meio Ambiente 1.200 horas 

16 Ambiente e Saúde Técnico em Meteorologia 1.000 horas 

17 Ambiente e Saúde Técnico em Necropsia 1.200 horas 

18 Ambiente e Saúde Técnico em Nutrição e Dietética 1.200 horas 

19 Ambiente e Saúde Técnico em Óptica 1.200 horas 

20 Ambiente e Saúde Técnico em Órteses e Próteses 1.200 horas 

21 Ambiente e Saúde Técnico em Podologia 1.200 horas 

22 Ambiente e Saúde Técnico em Prótese Dentária 1.200 horas 

23 Ambiente e Saúde Técnico em Radiologia 1.200 horas 

24 Ambiente e Saúde Técnico em Reabilitação de 
Dependentes Químicos 

1.200 horas 

25 Ambiente e Saúde Técnico em Reciclagem 1.200 horas 

26 Ambiente e Saúde Técnico em Registros e Informações 
em Saúde 

1.200 horas 

27 Ambiente e Saúde Técnico em Saúde Bucal 1.200 horas 
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28 Ambiente e Saúde Técnico em Vigilância em Saúde 1.200 horas 

29 Controle e Processos Industriais Técnico em Automação Industrial 1.200 horas 

30 Controle e Processos Industriais Técnico em Eletroeletrônica 1.200 horas 

31 Controle e Processos Industriais Técnico em Eletromecânica 1.200 horas 

32 Controle e Processos Industriais Técnico em Eletrônica 1.200 horas 

33 Controle e Processos Industriais Técnico em Eletrotécnica 1.200 horas 

34 Controle e Processos Industriais Técnico em Manutenção Automotiva 1.200 horas 

35 Controle e Processos Industriais Técnico em Manutenção de Aeronaves 
em Aviônicos 

1.200 horas 

36 Controle e Processos Industriais Técnico em Manutenção de Aeronaves 
em Célula 

1.200 horas 

37 Controle e Processos Industriais Técnico em Manutenção de Aeronaves 
em Grupo Motopropulsor 

1.200 horas 

38 Controle e Processos Industriais Técnico em Manutenção de Máquinas 
Industriais 

1.200 horas 

39 Controle e Processos Industriais Técnico em Manutenção de Máquinas 
Navais 

1.200 horas 

40 Controle e Processos Industriais Técnico em Manutenção de Máquinas 
Pesadas 

1.200 horas 

41 Controle e Processos Industriais Técnico em Manutenção de Sistemas 
Metroferroviários 

1.200 horas 

42 Controle e Processos Industriais Técnico em Mecânica 1.200 horas 

43 Controle e Processos Industriais Técnico em Mecânica de Precisão 1.200 horas 

44 Controle e Processos Industriais Técnico em Mecatrônica 1.200 horas 

45 Controle e Processos Industriais Técnico em Metalurgia 1.200 horas 

46 Controle e Processos Industriais Técnico em Metrologia 1.200 horas 

47 Controle e Processos Industriais Técnico em Processamento da 
Madeira 

1.200 horas 

48 Controle e Processos Industriais Técnico em Refrigeração e 
Climatização 

1.200 horas 

49 Controle e Processos Industriais Técnico em Sistemas a Gás 1.200 horas 

50 Controle e Processos Industriais Técnico em Sistemas de Energia 
Renovável 

1.200 horas 

51 Controle e Processos Industriais Técnico em Soldagem 1.200 horas 

52 Desenvolvimento Educacional 
e Social 

Técnico em Laboratório de Ciências da 
Natureza 

800 horas 

53 Desenvolvimento Educacional 
e Social 

Técnico em Alimentação Escolar 1.200 horas 
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54 Desenvolvimento Educacional 
e Social 

Técnico em Biblioteconomia 800 horas 

55 Desenvolvimento Educacional 
e Social 

Técnico em Infraestrutura Escolar 1.200 horas 

56 Desenvolvimento Educacional 
e Social 

Técnico em Ludoteca 800 horas 

57 Desenvolvimento Educacional 
e Social 

Técnico em Multimeios Didáticos 1.200 horas 

58 Desenvolvimento Educacional 
e Social 

Técnico em Orientação Comunitária 800 horas 

59 Desenvolvimento Educacional 
e Social 

Técnico em Produção de Materiais 
Didáticos Bilíngue em Libras/Língua 
Portuguesa 

1.200 horas 

60 Desenvolvimento Educacional 
e Social 

Técnico em Secretaria Escolar 1.200 horas 

61 Desenvolvimento Educacional 
e Social 

Técnico em Tradução e Interpretação 
de Libras 

1.200 horas 

62 Desenvolvimento Educacional 
e Social 

Técnico em Treinamento e Instrução 
de Cães-Guia 

1.200 horas 

63 Gestão e Negócios Técnico em Administração 1.000 horas 

64 Gestão e Negócios Técnico em Comércio 800 horas 

65 Gestão e Negócios Técnico em Comércio Exterior 800 horas 

66 Gestão e Negócios Técnico em Condomínio 800 horas 

67 Gestão e Negócios Técnico em Contabilidade 800 horas 

68 Gestão e Negócios Técnico em Cooperativismo 800 horas 

69 Gestão e Negócios Técnico em Finanças 800 horas 

70 Gestão e Negócios Técnico em Logística 800 horas 

71 Gestão e Negócios Técnico em Marketing 800 horas 

72 Gestão e Negócios Técnico em Qualidade 800 horas 

73 Gestão e Negócios Técnico em Recursos Humanos 800 horas 

74 Gestão e Negócios Técnico em Secretariado 800 horas 

75 Gestão e Negócios Técnico em Seguros 800 horas 

76 Gestão e Negócios Técnico em Serviços Jurídicos 800 horas 

77 Gestão e Negócios Técnico em Serviços Públicos 800 horas 

78 Gestão e Negócios Técnico em Transações Imobiliárias 800 horas 

79 Gestão e Negócios Técnico em Vendas 800 horas 

80 Informação e Comunicação Técnico em Computação Gráfica 1.000 horas 

81 Informação e Comunicação Técnico em Desenvolvimento de 
Sistemas 

1.000 horas 

14365 miolo.indd   178 6/23/15   10:54 AM



179

82 Informação e Comunicação Técnico em Informática 1.200 horas 

83 Informação e Comunicação Técnico em Informática para Internet 1.000 horas 

84 Informação e Comunicação Técnico em Manutenção e Suporte em 
Informática 

1.000 horas 

85 Informação e Comunicação Técnico em Programação de Jogos 
Digitais 

1.000 horas 

86 Informação e Comunicação Técnico em Redes de Computadores 1.000 horas 

87 Informação e Comunicação Técnico em Sistemas de Comutação 1.200 horas 

88 Informação e Comunicação Técnico em Sistemas de Transmissão 1.200 horas 

89 Informação e Comunicação Técnico em Telecomunicações 1.200 horas 

90 Infraestrutura Técnico Aeroportuário 1.000 horas 

91 Infraestrutura Técnico em Agrimensura 1.200 horas 

92 Infraestrutura Técnico em Carpintaria 1.200 horas 

93 Infraestrutura Técnico em Desenho de Construção 
Civil 

1.200 horas 

94 Infraestrutura Técnico em Edificações 1.200 horas 

95 Infraestrutura Técnico em Estradas 1.200 horas 

96 Infraestrutura Técnico em Geodésia e Cartografia 1.000 horas 

97 Infraestrutura Técnico em Geoprocessamento 1.200 horas 

98 Infraestrutura Técnico em Hidrologia 1.200 horas 

99 Infraestrutura Técnico em Portos 1.000 horas 

100 Infraestrutura Técnico em Saneamento 1.200 horas 

101 Infraestrutura Técnico em Trânsito 1.000 horas 

102 Infraestrutura Técnico em Transporte Aquaviário 1.000 horas 

103 Infraestrutura Técnico em Transporte de Cargas 1.000 horas 

104 Infraestrutura Técnico em Transporte Dutoviário 1.000 horas 

105 Infraestrutura Técnico em Transporte 
Metroferroviário 

1.200 horas 

106 Infraestrutura Técnico em Transporte Rodoviário 1.000 horas 

107 Militar Técnico em Ações de Comandos 1.200 horas 

108 Militar Técnico em Armamento de Aeronaves 800 horas 

109 Militar Técnico em Artilharia 1.200 horas 

110 Militar Técnico em Artilharia Antiaérea 1.200 horas 

111 Militar Técnico em Bombeiro Aeronáutico 1.200 horas 

112 Militar Técnico em Cavalaria 1.200 horas 
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113 Militar Técnico em Combate a Incêndio, 
Resgate e Prevenção de Acidentes de 
Aviação 

800 horas 

114 Militar Técnico em Comunicações 
Aeronáuticas 

1.200 horas 

115 Militar Técnico em Comunicações Navais 1.200 horas 

116 Militar Técnico em Controle de Tráfego Aéreo 1.200 horas 

117 Militar Técnico em Desenho Militar 1.200 horas 

118 Militar Técnico em Eletricidade e 
Instrumentos Aeronáuticos 

1.200 horas 

119 Militar Técnico em Equipamento de 
Engenharia 

800 horas 

120 Militar Técnico em Equipamentos de Vôo 1.200 horas 

121 Militar Técnico em Estrutura e Pintura de 
Aeronaves 

1.200 horas 

122 Militar Técnico em Forças Especiais 1.200 horas 

123 Militar Técnico em Fotointeligência 1.200 horas 

124 Militar Técnico em Guarda e Segurança 1.200 horas 

125 Militar Técnico em Hidrografia 1.200 horas 

126 Militar Técnico em Infantaria 1.200 horas 

127 Militar Técnico em Informações Aeronáuticas 1.200 horas 

128 Militar Técnico em Manobras e Equipamentos 
de Convés 

1.200 horas 

129 Militar Técnico em Material Bélico 1.200 horas 

130 Militar Técnico em Mecânica de Aeronaves 1.200 horas 

131 Militar Técnico em Mergulho 1.200 horas 

132 Militar Técnico em Montanhismo 800 horas 

133 Militar Técnico em Navegação Fluvial 800 horas 

134 Militar Técnico em Operação de Radar 1.200 horas 

135 Militar Técnico em Operação de Sonar 1.200 horas 

136 Militar Técnico em Operações de Engenharia 
Militar 

1.200 horas 

137 Militar Técnico em Preparação Física e 
Desportiva Militar 

1.200 horas 

138 Militar Técnico em Sensores de Aviação 1.200 horas 

139 Militar Técnico em Sinais Navais 1.200 horas 

140 Militar Técnico em Sinalização Náutica 1.200 horas 

141 Militar Técnico em Suprimento 1.200 horas 
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142 Produção Alimentícia Técnico em Agroindústria 1.200 horas 

143 Produção Alimentícia Técnico em Alimentos 1.200 horas 

144 Produção Alimentícia Técnico em Apicultura 1.200 horas 

145 Produção Alimentícia Técnico em Cervejaria 1.200 horas 

146 Produção Alimentícia Técnico em Confeitaria 800 horas 

147 Produção Alimentícia Técnico em Panificação 800 horas 

148 Produção Alimentícia Técnico em Processamento de 
Pescado 

1.000 horas 

149 Produção Alimentícia Técnico em Viticultura e Enologia 1.200 horas 

150 Produção Cultural e Design Técnico em Artes Circenses 800 horas 

151 Produção Cultural e Design Técnico em Artes Visuais 800 horas 

152 Produção Cultural e Design Técnico em Artesanato 800 horas 

153 Produção Cultural e Design Técnico em Canto 800 horas 

154 Produção Cultural e Design Técnico em Cenografia 800 horas 

155 Produção Cultural e Design Técnico em Composição e Arranjo 800 horas 

156 Produção Cultural e Design Técnico em Comunicação Visual 800 horas 

157 Produção Cultural e Design Técnico em Conservação e Restauro 800 horas 

158 Produção Cultural e Design Técnico em Dança 800 horas 

159 Produção Cultural e Design Técnico em Design de Calçados 800 horas 

160 Produção Cultural e Design Técnico em Design de Embalagens 800 horas 

161 Produção Cultural e Design Técnico em Design de Interiores 800 horas 

162 Produção Cultural e Design Técnico em Design de Joias 800 horas 

163 Produção Cultural e Design Técnico em Design de Móveis 800 horas 

164 Produção Cultural e Design Técnico em Documentação Musical 800 horas 

165 Produção Cultural e Design Técnico em Fabricação de 
Instrumentos Musicais 

800 horas 

166 Produção Cultural e Design Técnico em Figurino Cênico 800 horas 

167 Produção Cultural e Design Técnico em Instrumento Musical 800 horas 

168 Produção Cultural e Design Técnico em Modelagem do Vestuário 800 horas 

169 Produção Cultural e Design Técnico em Multimídia 800 horas 

170 Produção Cultural e Design Técnico em Museologia 800 horas 

171 Produção Cultural e Design Técnico em Paisagismo 800 horas 

172 Produção Cultural e Design Técnico em Processos Fonográficos 800 horas 

173 Produção Cultural e Design Técnico em Processos Fotográficos 800 horas 

174 Produção Cultural e Design Técnico em Produção de Áudio e 
Vídeo 

800 horas 
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175 Produção Cultural e Design Técnico em Produção de Moda 800 horas 

176 Produção Cultural e Design Técnico em Publicidade 800 horas 

177 Produção Cultural e Design Técnico em Rádio e Televisão 800 horas 

178 Produção Cultural e Design Técnico em Regência 800 horas 

179 Produção Cultural e Design Técnico em Teatro 800 horas 

180 Produção Industrial Técnico em Açúcar e Álcool 1.200 horas 

181 Produção Industrial Técnico em Análises Químicas 1.200 horas 

182 Produção Industrial Técnico em Biocombustíveis 1.200 horas 

183 Produção Industrial Técnico em Biotecnologia 1.200 horas 

184 Produção Industrial Técnico em Calçados 1.200 horas 

185 Produção Industrial Técnico em Celulose e Papel 1.200 horas 

186 Produção Industrial Técnico em Cerâmica 1.200 horas 

187 Produção Industrial Técnico em Construção Naval 1.200 horas 

188 Produção Industrial Técnico em Curtimento 1.200 horas 

189 Produção Industrial Técnico em Fabricação Mecânica 1.200 horas 

190 Produção Industrial Técnico em Impressão Offset 1.200 horas 

191 Produção Industrial Técnico em Impressão Rotográfica e 
Flexográfica 

1.200 horas 

192 Produção Industrial Técnico em Joalheria 1.200 horas 

193 Produção Industrial Técnico em Móveis 1.200 horas 

194 Produção Industrial Técnico em Petróleo e Gás 1.200 horas 

195 Produção Industrial Técnico em Petroquímica 1.200 horas 

196 Produção Industrial Técnico em Plásticos 1.200 horas 

197 Produção Industrial Técnico em Pré-Impressão Gráfica 1.200 horas 

198 Produção Industrial Técnico em Processos Gráficos 1.200 horas 

199 Produção Industrial Técnico em Química 1.200 horas 

200 Produção Industrial Técnico em Têxtil 1.200 horas 

201 Produção Industrial Técnico em Vestuário 1.200 horas 

202 Recursos Naturais Técnico em Agricultura 1.200 horas 

203 Recursos Naturais Técnico em Agroecologia 1.200 horas 

204 Recursos Naturais Técnico em Agronegócio 1.200 horas 

205 Recursos Naturais Técnico em Agropecuária 1.200 horas 

206 Recursos Naturais Técnico em Aquicultura 1.000 horas 

207 Recursos Naturais Técnico em Cafeicultura 1.200 horas 

208 Recursos Naturais Técnico em Equipamentos Pesqueiros 1.200 horas 

209 Recursos Naturais Técnico em Florestas 1.200 horas 

210 Recursos Naturais Técnico em Fruticultura 1.200 horas 
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211 Recursos Naturais Técnico em Geologia 1.200 horas 

212 Recursos Naturais Técnico em Grãos 1.200 horas 

213 Recursos Naturais Técnico em Mineração 1.200 horas 

214 Recursos Naturais Técnico em Pesca 1.000 horas 

215 Recursos Naturais Técnico em Pós-Colheita 1.200 horas 

216 Recursos Naturais Técnico em Recursos Minerais 1.200 horas 

217 Recursos Naturais Técnico em Recursos Pesqueiros 1.000 horas 

218 Recursos Naturais Técnico em Zootecnia 1.200 horas 

219 Segurança Técnico em Defesa Civil 800 horas 

220 Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 1.200 horas 

221 Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Agenciamento de Viagem 800 horas 

222 Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Cozinha 800 horas 

223 Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Eventos 800 horas 

224 Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Guia de Turismo 800 horas 

225 Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Hospedagem 800 horas 

226 Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Lazer 800 horas 

227 Turismo, Hospitalidade e Lazer Técnico em Restaurante e Bar 800 horas 

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
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;
Resolução CNE/CEB nº 3/08 à pág. 186 do vol. 35;
Resolução CNE/CEB nº 4/12 à pág. 177 do vol. 39;
Resolução CNE/CEB nº 6/12 à pág. 194 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 11/08 à pág. 265 do vol. 35;
Parecer CNE/CEB nº 3/12 à pág. 235 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 11/12 à pág. 276 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 8/14 à pág. 249 deste volume.

_______________________________

14365 miolo.indd   183 6/23/15   10:54 AM



14365 miolo.indd   184 6/23/15   10:54 AM



- 9 - 
PARECERES CNE

14365 miolo.indd   185 6/23/15   10:54 AM



14365 miolo.indd   186 6/23/15   10:54 AM



187

1(*) PARECER CNE/CEB Nº 1/14  – Aprovado em 11/3/2014
ASSUNTO: Comprovação de escolaridade básica 
INTERESSADOS: Carolina de Almeida Gonçalves da Silva e Guilherme de Almeida  
Gonçalves da Silva                                                                                                              UF: SE 
RELATOR: Antonio Ibañez Ruiz 
PROCESSO Nº: 23001.000025/2014-11 

 I – RELATÓRIO 

Histórico 
O Sr. Nilson Luís Gonçalves da Silva, pai de Carolina de Almeida 

Gonçalves da Silva e de Guilherme de Almeida Gonçalves, residentes em Roma, 
Itália, intercedendo pelos filhos Carolina e Guilherme, solicita parecer técnico do 
Conselho Nacional de Educação, visando o reconhecimento de, no mínimo, 12 anos 
de estudos no Brasil, a ser encaminhado ao Consulado da Itália, em Recife, na pessoa 
do Excelentíssimo Cônsul Angelo Maria Bicciré, a fim de ingressar em universidades 
italianas. 

A solicitação tem por base o Parecer da CEB/CNE nº 17/2009, aprovado 
em 5 de agosto de 2009, homologado pelo Ministro da Educação e publicado no Diário 
Oficial da União de 8 de setembro de 2009, na Seção 1, página 26. 

Para tal, é apresentada, a seguir, a comprovação dos anos de estudo 
cursados em escolas brasileiras: 

Carolina de Almeida Gonçalves da Silva: 
- Pré-escola I, Pré-escola II e Pré-escola III, nos anos letivos de 1995, 1996 

e 1997, no Colégio Opção, em Uberaba, MG; 
- Ensino Fundamental de 8 anos de duração, sendo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

séries no Colégio Opção; e 6ª, 7ª e 8ª séries no Colégio Cenecista Dr. José Ferreira, em 
Uberaba, MG; 

- Ensino Médio de 3 anos de duração, sendo 1º e 2º anos no Colégio 
Cenecista Dr. José Ferreira, em Uberaba, MG, e 3º ano no Colégio Estadual Dom Luciano 
José Cabral Duarte, em Aracaju, SE; 

- Em 2009, realizou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
tendo obtido as seguintes notas, acima da média nacional: 

Ciências Humanas: 677,9 
Ciências da Natureza: 671 
Linguagens e Códigos: 601 
Matemática: 599 
Redação: 775 
- Em 2009, prestou exame vestibular para ingresso no 1º semestre do ano 

de 2010, no curso de Química da Universidade Federal de Sergipe, sendo selecionada 
em 4º lugar; 

- Em 2010, foi aceita na Universidade de Parma, Itália, para o curso de 
Relações Internacionais, pois tinha uma declaração do Colégio Opção de que havia 

* Homologado em 23.05.2014. D.O.U. de 26.05.2014.
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cursado os três anos da Pré-escola, com carimbo do Vice-Consulado da Itália, em Sergipe. 
Tal documento não foi aceito quando da transferência para a Universidade de Roma. 

Guilherme de Almeida Gonçalves da Silva: 
- Pré-escola I, Pré-escola II e Pré-escola III, nos anos letivos de 1996, 1997 

e 1998, no Colégio Opção, em Uberaba, MG; 
- Ensino Fundamental de 8 anos de duração, sendo 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries 

no Colégio Opção; e 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries no Colégio Cenecista Dr. José Ferreira, em 
Uberaba, MG; 

- Ensino Médio de 3 anos de duração, sendo o 1º ano no Colégio Cenecista 
Dr. José Ferreira, em Uberaba, MG, e 2º e 3º anos no Colégio Master, em Aracaju, SE; 

- Em 2009, realizou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
tendo obtido as seguintes notas, acima da média nacional: 

Ciências Humanas: 695 
Ciências da Natureza: 675 
Linguagens e Códigos: 645 
Matemática: 620 
Redação: 725 
- Foi selecionado para o 1º semestre do curso de Nutrição da Universidade 

Federal de Pelotas, RS; 
- Em 2009, prestou exame vestibular para ingresso no 1º semestre do ano 

de 2010, no curso de Química, na Universidade Federal de Sergipe, sendo selecionado 
em 2º lugar; 

- Em 2010, foi aceito na Universidade de Parma, no curso de Relações 
Internacionais, pois tinha uma declaração do Colégio Opção, de que havia cursado os 
três anos da Pré-escola, com carimbo do Vice-Consulado da Itália em Sergipe; 

- Em abril de 2013, prestou o “vestibular” italiano para ingressar no curso 
de Medicina, em inglês, na Universidade de Roma La Sapienza, sendo selecionado para 
o curso; 

- Em setembro de 2013, prestou “vestibular” italiano para ingressar no 
curso de Medicina, em italiano, na Università degli Studi di Parma, sendo selecionado 
para o curso; 

- Atualmente, está cursando Medicina na Universidade de Roma La 
Sapienza, com a matrícula aceita com a ressalva de que aguarda Parecer, podendo, a 
qualquer momento, ser cancelada. 

Assim, baseado no Parecer CNE/CEB nº 17/2009 e demonstrando 
documentalmente que, apesar da não obrigatoriedade do curso, tendo sido os 
requisitos legais cumpridos, o requerente solicita que se reconheçam, de forma 
análoga, a validade do período de estudos de 12 anos, atendendo às necessidades 
para o ingresso nas universidades italianas. 

II – VOTO DO RELATOR 

À vista do exposto, nos termos deste Parecer, considera-se o curso de 
Pré-escola III, último ano da Educação Infantil, do Colégio Opção, de Uberaba, MG, de 
Carolina de Almeida Gonçalves da Silva e de Guilherme de Almeida Gonçalves da Silva, 
respectivamente nascidos em 6 de agosto de 1991 e em 13 de março de 1993, filhos de 
Nilson Luís Gonçalves de Almeida, como incorporado aos seus 8 (oito) anos de Ensino 
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Fundamental, totalizando 9 (nove) anos de estudos, os quais, somados aos 3 (três) anos 
de Ensino Médio, totalizam 12 (doze) anos de Educação Básica, cumprindo, assim, o 
exigido requisito de duração mínima de escolaridade básica, para fins de continuidade 
de estudos superiores em universidades italianas. 

Encaminhem-se cópias deste Parecer aos requerentes, bem como ao 
Cônsul Angelo Maria Bicciré, do Consulado da Itália, em Recife. 

Brasília (DF), 11 de março de 2014. 

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 11 de março de 2014. 

Conselheiro Raimundo Moacir Mendes Feitosa – Presidente 

Conselheira Maria Izabel

_______
NOTA:
 O Parecer CNE/CEB nº 17/09 encontra-se à pág. 240 do vol.36  na Col. de Leg. Fed. de Ens. 
Fundamental e Médio – CENP/SE.

_______________________________

PARECER CNE/CEB Nº 2/14  – Aprovado em 1º/4/2014

ASSUNTO: Solicitação de Parecer e Resolução para disciplinar a oferta de cursos técni-
cos de nível médio em caráter experimental, prorrogando prazo para sua implantação 
INTERESSADO: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Profissional e Tecnoló-
gica/Diretoria de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC)   UF: DF 
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão 
PROCESSOS: 23000.020841/2013-61 e 23000.021097/2013-12 

 I – RELATÓRIO 

A SETEC/MEC encaminhou a esta Câmara de Educação Básica duas Notas 
Técnicas distintas e complementares entre si, com o objetivo de subsidiar a definição 
de Parecer e Resolução disciplinando a oferta de cursos técnicos de nível médio em 
caráter experimental e prorrogando o prazo para sua implantação. 

De acordo com dispositivos deste Conselho Nacional de Educação, 
o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) é o documento que sistematiza e 
organiza a oferta de cursos técnicos no país, contendo as orientações básicas para a 
organização dessa oferta e para a implantação dos cursos técnicos de nível médio, com 
destaque para a nomenclatura dos cursos e as respectivas cargas horárias mínimas. 
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O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos foi criado pela Portaria 
MEC nº 870/2008, com base na Resolução CNE/CEB nº 3/2008, fundamentada 
no Parecer CNE/CEB nº 11/2008. Segundo essas normas orientadoras da 
implantação do referido Catálogo, os cursos técnicos de nível médio que não 
constam desse Catálogo ainda podem receber, por parte dos órgãos próprios dos 
respectivos sistemas de ensino, a devida autorização de funcionamento em caráter 
experimental, observando o disposto no art. 81 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional). 

Em relação à matéria, a Resolução CNE/CEB nº 6/2012, que define 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
com base no Parecer CNE/CEB nº 11/2012, estabelece, no § 2º do art. 19, que “são 
permitidos cursos experimentais, não constantes do Catálogo, aprovados pelo órgão 
próprio de cada sistema de ensino, os quais serão submetidos anualmente à Comissão 
Executiva de Avaliação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio 
(CONAC) ou similar, para validação ou não, com prazo máximo de validade de 3 (três) 
anos, contados da data de autorização dos mesmos”. 

Por sua vez, especificamente em relação aos cursos já aprovados pelos 
respectivos sistemas de ensino e colocados em funcionamento em caráter experimental 
até o final do ano de 2013, a Resolução CNE/CEB nº 4/2012, ao dispor sobre a alteração 
da Resolução CNE/CEB nº 3/2008, definindo a nova versão do Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos de Nível Médio, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 3/2012, 
dispõe, em seu art. 4º, que até o dia 31 de dezembro de 2013, a Comissão Executiva 
de Avaliação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CONAC), sob 
a coordenação da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) 
deverá, conclusivamente, adotar uma das seguintes providências em relação aos 
cursos técnicos de nível médio implantados em caráter experimental, nos termos do art. 
81 da LDB, devidamente autorizados como tais pelos órgãos próprios dos respectivos 
sistemas de ensino: 

I - manter os cursos que foram aprovados para terem sua oferta em 
caráter experimental durante mais um tempo determinado, devidamente justificado, 
ainda em regime experimental; 

II - ou incluir os cursos em questão no Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos de Nível Médio, devendo as instituições e sistemas de ensino promover as 
devidas adequações; 

III - ou recomendar a extinção dos referidos cursos, garantindo o direito 
adquirido pelos seus alunos de concluírem os cursos como foram iniciados. 

Atualmente, está incluído no CNCT um total de 220 cursos, sendo que o 
número de cursos experimentais registrados no Sistema Nacional de Informações da 
Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) já ultrapassa a casa dos 600 cursos, o que 
reforça a necessidade de se estabelecer claramente novos mecanismos de regulação 
para conceder autorizações especiais, fora da regulamentação do CNCT, em caráter 
experimental, para a oferta de novos cursos técnicos de nível médio. 

Nesse sentido, a Nota Técnica SETEC/MEC nº 546/2013 apresenta 
proposta a esta Câmara de Educação Básica para que, complementarmente ao disposto 
no art. 19 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012, se defina o seguinte: 

14365 miolo.indd   190 6/23/15   10:54 AM



191

a) Não sejam mais autorizados como cursos técnicos experimentais, 
aqueles cursos já constantes da Tabela de Convergência e da Tabela de Submissão ao 
CNCT, isto é, aqueles cursos que já foram submetidos à análise da SETEC/MEC e foram 
rejeitados. 

b) Apenas sejam admitidos como cursos técnicos em caráter experimental, 
com a consequente oferta e seu registro no SISTEC, na qualidade de cursos especiais, 
ofertados em caráter experimental, não previstos no CNCT, aqueles que passarem por 
análise e parecer prévio da SETEC/MEC. 

c) Apenas sejam admitidos como propostas de inclusão no CNCT aqueles 
cursos que já tenham sido aprovados como tais pelos órgãos próprios do seu sistema 
de ensino e estejam em funcionamento em caráter experimental, registrados no 
SISTEC, e com conclusão de pelo menos uma turma, sendo necessário, para tanto, 
apresentar informações relativas à avaliação de egressos quanto ao perfil de conclusão 
dos formandos e à inserção dos mesmos no mundo do trabalho. 

Com base nesta argumentação, a SETEC/MEC solicita desta Câmara de 
Educação Básica a aprovação de Parecer e Projeto de Resolução que disciplinem com 
maior clareza essa oferta de cursos técnicos de nível médio em caráter experimental, 
para que possam ser corrigidas as atuais distorções, as quais podem ser identificadas 
pela simples análise dos dados quantitativos sobre a oferta de cursos inseridos ou não 
no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

Por sua vez, a Nota Técnica SETEC/MEC nº 549/2013, também 
encaminhada a esta Câmara de Educação Básica, trata especificamente da análise 
sobre a pertinência de inclusão, no CNCT, daqueles cursos cadastrados no SISTEC 
e que estão sendo ofertados em caráter experimental. Esses cursos já deveriam 
ter sido analisados pela CONAC, no âmbito da SETEC/MEC, tendo por referência 
a recomendação expressa desta Câmara na Resolução CNE/CEB nº 4/2012, a qual 
definiu a data, já vencida, do dia 31 de dezembro de 2013, para que a mesma, sob a 
coordenação da SETEC/MEC, examinasse conclusivamente os projetos pedagógicos 
dos cursos técnicos de nível médio implantados em caráter experimental, nos termos 
do art. 81 da LDB, devidamente autorizados como tais pelos órgãos próprios dos 
respectivos sistemas de ensino, adotando uma das seguintes providências em relação 
aos mesmos: 

I - manter os cursos que foram aprovados para terem sua oferta em 
caráter experimental durante mais um tempo determinado, devidamente justificado, 
ainda em regime experimental; 

II - ou incluir os cursos em questão no Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos de Nível Médio, devendo as instituições e sistemas de ensino promover as 
devidas adequações; 

III - ou recomendar a extinção dos referidos cursos, garantindo o direito 
adquirido pelos seus alunos de concluírem os cursos como foram iniciados. 

É fundamental, para análise desta nova solicitação, reafirmar que 
o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) é o documento normativo que 
sistematiza e organiza a oferta de cursos técnicos de nível médio no país, oferecendo 
as orientações básicas sobre os cursos existentes e definindo claramente suas 
nomenclaturas e respectivas cargas horárias mínimas. 
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Os cursos técnicos que não constam no referido Catálogo ainda podem 
receber a devida autorização de funcionamento em caráter experimental, pelo órgão 
próprio do respectivo sistema de ensino, observando o disposto no art. 81 da Lei nº 
9.394/96 (LDB), cuja situação final já deveria ter sido analisada e definida até o dia 31 
de dezembro de 2013, conforme estabelece a Resolução CNE/CEB nº 4/2012. 

A SETEC/MEC informa, por meio da Nota Técnica nº 549/2013, que desde 
abril do ano em referência, aquela Secretaria e seus órgãos técnicos vem empreendendo 
esforços efetivos para a revisão e a reestruturação do CNCT, contemplando, de modo 
especial, todos os cursos experimentais cadastrados no SISTEC. Esse trabalho culminou 
com uma consulta pública realizada entre os dias 10 de outubro e 8 de novembro de 2013. 

Como resultado dessa consulta pública, foram recebidas inúmeras 
solicitações de alteração de informações, exclusão e fusão de cursos existentes, bem 
como inclusão de novos cursos experimentais. Em função dos resultados da consulta 
pública, não foi possível que a SETEC/MEC concluísse, no tempo indicado por esta 
Câmara, pela inclusão no CNCT ou pela extinção dos cursos experimentais que estão 
sendo atualmente ofertados pelos estabelecimentos de ensino técnico de nível médio, 
no âmbito dos respectivos sistemas de ensino. 

Ante o exposto, a SETEC/MEC solicita desta Câmara de Educação Básica 
a emissão de Parecer e Resolução com as seguintes decisões: manter os atuais cursos 
em funcionamento em caráter experimental até a data de 30 de junho de 2014, e 
recomendar a não abertura de novos cursos em caráter experimental até a publicação 
de nova versão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 

A Nota Técnica SETEC/MEC nº 546/2013 trata das novas regras a serem 
definidas para a implantação de cursos técnicos de nível médio, em caráter experimental, 
os quais devem ser autorizados pelos órgãos próprios dos respectivos sistemas de 
ensino. A Nota Técnica SETEC/MEC nº 549/2013 trata da prorrogação do prazo dado 
por esta Câmara à SETEC/MEC para análise final sobre os cursos técnicos de nível 
médio já implantados em caráter experimental. Julgo que elas devem ser analisadas 
conclusivamente em seu conjunto, pois trata-se de Notas Técnicas interdependentes 
e complementares. 

A Nota Técnica SETEC/MEC nº 546/2013 propõe a adoção, por parte 
desta Câmara, de três medidas disciplinadoras da oferta de novos cursos técnicos de 
nível médio, objetivando corrigir as atuais distorções observadas em relação à matéria, 
as quais podem ser identificadas pela simples análise dos dados quantitativos sobre 
a oferta de cursos inseridos ou não no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível 
Médio. A SETEC/MEC argumenta, para explicitar essas distorções, que o Catálogo conta 
atualmente com um total de 220 cursos incluídos, sendo que o número de cursos 
experimentais registrados no SISTEC já ultrapassa a casa dos 600 cursos. Essa diferença 
é realmente muito grande e salta aos olhos a evidência de que algo precisa ser feito 
e em caráter de urgência, sob pena de anular os resultados do próprio Catálogo. Esta 
constatação reforça a necessidade de se estabelecer claramente um novo mecanismo 
de regulação para orientar essas autorizações especiais, fora do que define o Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, em caráter experimental, para a oferta de 
novos cursos. 
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A primeira orientação solicitada pela Nota Técnica SETEC/MEC nº 
546/2013 é no sentido de que não sejam mais autorizados como cursos técnicos 
experimentais aqueles já constantes da Tabela de Convergência e da Tabela de 
Submissão ao CNCT, isto é, aqueles cursos que já foram submetidos à análise da 
SETEC/MEC e foram rejeitados. Este assunto já foi exaustivamente debatido por esta 
Câmara em sua reunião ordinária de fevereiro do corrente ano com Anna Catharina 
da Costa Dantas, Diretora de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica da 
SETEC/MEC. 

A segunda orientação solicitada pela Nota Técnica SETEC/MEC nº 
546/2013 é no sentido de que apenas sejam admitidos como cursos técnicos em 
caráter experimental, com a consequente oferta e seu registro no SISTEC, na 
qualidade de cursos especiais, ofertados em caráter experimental não previstos 
no CNCT, aqueles que passarem por análise e parecer prévio da SETEC/MEC. Esta 
orientação é mais polêmica e suscitou muita divergência em relação à sua aplicação 
na reunião entre a CEB/CNE e a SETEC/MEC. De fato, a distorção apresentada, na 
casa dos dois terços, em tese, justifica a adoção dessa medida. Entretanto, à vista 
das determinações de nossa Constituição Federal, definidas no art. 211, em termos 
de organização dos sistemas de ensino em regime de colaboração, bem como no 
art. 214, para orientar a definição do Plano Nacional de Educação, a fim de garantir 
o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração, 
conjugadas com as diretrizes do art. 8º da LDB, reafirmando os mandamentos 
constitucionais de organização dos sistemas de ensino em regime de colaboração e 
orientando o sistema de ensino da União para a coordenação da política nacional de 
educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa 
(...), somos pela seguinte alternativa: 

Para que sejam admitidos novos cursos técnicos de nível médio em 
caráter experimental, fora do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, 
organizado e mantido pelo MEC, o órgão próprio do respectivo sistema de ensino, 
antes de expedir a competente autorização de funcionamento, encaminhará consulta 
específica à SETEC/MEC, para análise e Parecer prévio em, no máximo, 60 dias. Nesse 
prazo, a SETEC/MEC, antes de encaminhar seu Parecer ao estabelecimento de ensino 
solicitante e ao órgão próprio do respectivo sistema de ensino, realizará a análise prévia 
da solicitação em regime de colaboração com os sistemas de ensino, da seguinte forma: 
no caso de estabelecimentos de ensino privados ou públicos estaduais e municipais, em 
colaboração com o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação; no caso de 
estabelecimento de ensino dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, em colaboração 
com os respectivos Departamentos Nacionais; e no caso dos estabelecimentos de 
ensino da rede federal, em colaboração com o Conselho Nacional das Instituições da 
Rede Federal de Educação Profissional (CONIF). 

A terceira orientação solicitada pela Nota Técnica SETEC/MEC nº 
546/2013 é no sentido de que apenas sejam admitidos como propostas de inclusão no 
CNCT aqueles cursos que já tenham sido aprovados como tais pelos órgãos próprios do 
seu sistema de ensino e estejam funcionando em caráter experimental, devidamente 
registrados no SISTEC, e com conclusão de, pelo menos, uma turma, sendo necessário, 
para tanto, apresentar informações relativas à avaliação de egressos quanto ao perfil 
de conclusão dos formandos e à inserção dos mesmos no mundo do trabalho. 
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Para que esta terceira orientação seja concretizada, será necessário 
definir, além dos três anos já estabelecidos pelo § 2º do art. 19 da Resolução 
CNE/CEB nº 6/2012, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, em termos de prazo máximo de validade 
desses cursos implantados em caráter experimental, a partir da respectiva data 
de autorização do curso em questão, que a SETEC/MEC, junto com o órgão próprio 
definido para tal tarefa, realize sua análise conclusiva até, no máximo, seis meses 
contados da data do recebimento das referidas propostas de inclusão no Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos. As demais condições estabelecidas pela Resolução 
CNE/CEB nº 4/2012 permanecem inalteradas. Se a SETEC/MEC julgar conveniente, 
nesse período, poderá ainda valer-se do regime de colaboração descrito no item 
anterior. 

A Nota Técnica SETEC/MEC nº 549/2013, encaminhada a esta Câmara, 
solicitou a prorrogação do prazo de 31 de dezembro de 2013, estabelecido pela 
Resolução CNE/CEB nº 4/2012, para que a SETEC/MEC concluísse o exame dos 
projetos pedagógicos dos cursos técnicos de nível médio implantados em caráter 
experimental, nos termos do art. 81 da LDB, e autorizados como tais pelos órgãos 
próprios dos respectivos sistemas de ensino. A SETEC/MEC solicita que novo prazo 
seja estabelecido e sugere que seja adotada como nova data o dia 30 de junho 
próximo, recomendando, ainda, que até essa data não ocorra a abertura de novos 
cursos em caráter experimental, até a publicação de nova versão do Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio pelo MEC. 

Quanto a esta solicitação, considerando os debates ocorridos na 
Câmara de Educação Básica, nas três oportunidades em que o presente Parecer foi 
colocado em debate, foi acatada a proposta apresentada pela SETEC/MEC quanto 
à prorrogação do prazo anteriormente estabelecido. Entretanto, considerando o 
avançado do ano em curso, a Câmara de Educação Básica não julgou prudente 
acolher a sugestão da SETEC/MEC, mas estabelecer como novo prazo 60 (sessenta) 
dias contados da data de publicação da Resolução decorrente deste Parecer, 
devidamente homologado pelo Ministro da Educação, como a nova data de validade 
dos cursos já autorizados como experimentais pelos respectivos sistemas de 
ensino. Essa mesma data vale, também, como a data em que a SETEC/MEC deverá 
concluir o processo de análise dos referidos projetos pedagógicos dos cursos e seu 
devido encaminhamento a esta Câmara de Educação Básica, com recomendação 
das medidas previstas na Resolução CNE/CEB nº 4/2012. A outra recomendação 
também incluída na Nota Técnica SETEC/MEC nº 549/2013 está superada pela 
decisão desta Câmara em termos de análise da mesma em conjunto com a Nota 
Técnica SETEC/MEC nº 546/2013. 

II — VOTO DO RELATOR 

À vista do exposto, nos termos deste Parecer, submeto à apreciação da 
Câmara de Educação Básica o anexo Projeto de Resolução. 

Brasília (DF), 1º de abril de 2014. 

Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator 
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III – DECISÃO DA CÂMARA 

A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.

Sala das Sessões, em 1º de abril de 2014. 

Conselheiro Raimundo Moacir Mendes Feitosa – Presidente 

Conselheira Maria Izabel Azevedo Noronha – Vice-Presidente

ANEXO
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Disciplina e orienta os sistemas de ensino e as instituições públicas e privadas de 
Educação Profissional e Tecnológica quanto à oferta de cursos técnicos de nível médio 

nas redes públicas e privadas de Educação Profissional e Tecnológica, em caráter 
experimental, observando o disposto no art. 81 da Lei nº 9.394/96 (LDB), nos termos 

do art. 19 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação, em conformidade com o disposto nas alíneas “a” e “e” do § 1º do artigo 9º 
da Lei nº 4.024/61, com a redação dada pela Lei nº 9.131/95; nos arts. 36-A a 36-D e 
nos arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394/96; no Decreto Federal nº 5.154/2004; na Portaria 
Ministerial nº 870/2008; na Resolução CNE/CEB nº 3/2008, com fundamento no 
Parecer CNE/CEB nº 11/2008; na Resolução CNE/CEB nº 4/2012, com fundamento no 
Parecer CNE/CEB nº 3/2012; na Resolução CNE/CEB nº 6/2012, com fundamento no 
Parecer CNE/CEB nº 11/2012, bem como no Parecer CNE/CEB nº ..., homologado por 
Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de ..., resolve: 

Art. 1º Esta Resolução disciplina e orienta os sistemas de ensino e as 
instituições públicas e privadas de Educação Profissional e Tecnológica quanto à 
oferta de cursos técnicos de nível médio nas redes públicas e privadas de Educação 
Profissional e Tecnológica, em caráter experimental, observando o disposto no art. 81 
da Lei nº 9.394/96 (LDB), nos termos do art. 19 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012. 

Art. 2º Os cursos técnicos de nível médio implantados em caráter 
experimental, por instituições públicas e privadas de Educação Profissional e 
Tecnológica, aprovados pelos órgãos próprios dos respectivos sistemas de ensino terão 
validade máxima de três anos, contados da data de sua implantação e deverão ser 
devidamente cadastrados no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional 
e Tecnológica (SISTEC) e encaminhados à apreciação e validação da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC), nos termos desta Resolução. 

Art. 3º A SETEC/MEC deverá coordenar conclusivamente o processo 
anual de análise e validação dos projetos pedagógicos dos cursos técnicos de nível 
médio implantados em caráter experimental, regularmente cadastrados no SISTEC e 
autorizados como tais pelos órgãos próprios dos respectivos sistemas de ensino. 
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Art. 4º Ao final dos processos anuais de análise e validação dos projetos 
pedagógicos referidos no antigo anterior da presente Resolução, deverá ser adotada 
uma das seguintes providências em relação a esses cursos técnicos de nível médio 
implantados em caráter experimental, nos termos do art. 81 da LDB, autorizados como 
tais pelos órgãos próprios dos respectivos sistemas de ensino: 

I - manter a oferta dos cursos técnicos de nível médio aprovados para 
serem realizados em caráter experimental durante mais um tempo determinado, 
devidamente justificado, ainda em regime experimental; 

II - incluir os cursos em questão no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 
de Nível Médio (CNCT), devendo as instituições e sistemas de ensino envolvidos 
promover as devidas adequações, preservando-se o direito dos alunos matriculados 
quanto à conclusão dos cursos tais como iniciados; 

III - ou recomendar a extinção dos referidos cursos, garantindo o direito 
adquirido pelos seus alunos, tanto em termos de conclusão dos cursos iniciados, 
quanto em relação à validade nacional dos diplomas recebidos, ficando a instituição de 
ensino impedida de efetivar novas matrículas no curso em questão. 

Art. 5º Em complementação ao disposto no art. 19 da Resolução CNE/
CEB nº 6/2012, fica determinado o seguinte: 

I - não serão mais autorizados como cursos técnicos experimentais 
aqueles cursos já constantes da Tabela de Convergência e da Tabela de Submissão ao 
CNCT, isto é, aqueles cursos que já foram submetidos à análise da SETEC/MEC e foram 
rejeitados; 

II - para que sejam admitidos novos cursos técnicos de nível médio em 
caráter experimental, nos termos do art. 81 da LDB e do art. 19 da Resolução CNE/CEB 
nº 6/2012, fora do CNCT, organizado e mantido pelo MEC, o órgão próprio do respectivo 
sistema de ensino, antes de expedir a competente autorização de funcionamento, 
deverá encaminhar consulta específica à SETEC/MEC, para análise e parecer prévio, em 
regime de urgência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias; 

III - durante o prazo definido no inciso anterior, a SETEC/MEC, antes de 
encaminhar seu parecer ao estabelecimento de ensino solicitante e ao órgão próprio 
do respectivo sistema de ensino, realizará a análise prévia do solicitado em regime de 
colaboração com os sistemas de ensino, da seguinte forma: 

a) no caso de estabelecimentos de ensino privados ou públicos estaduais 
e municipais, em colaboração com o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de 
Educação; 

b) no caso de estabelecimento de ensino dos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem, em colaboração com os respectivos Departamentos Nacionais; 

c) no caso dos estabelecimentos de ensino da rede federal, em 
colaboração com o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional (CONIF). 

IV - Apenas serão admitidos como propostas de inclusão no CNCT 
aqueles cursos que já tenham sido aprovados como tais pelos órgãos próprios do seu 
sistema de ensino e estejam em funcionamento em caráter experimental, devidamente 
registrados no SISTEC, e com conclusão de pelo menos uma turma. 

a) A SETEC/MEC, junto com o órgão próprio definido para analisar 
conclusivamente as solicitações de inclusão de cursos técnicos de nível médio em caráter 
experimental no CNCT, realizará sua análise conclusiva em até, no máximo, 6 (seis) meses 
contados da data do recebimento das referidas propostas de inclusão no CNCT. 
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b) Caso a SETEC/MEC julgue conveniente, nesse período, poderá ainda 
valer-se do regime de colaboração descrito no inciso III deste artigo. 

Art. 6º Fica prorrogado por 60 (sessenta) dias, contados da data da 
publicação desta Resolução, o prazo definido pela Resolução CNE/CEB nº 4/2012, para 
a validade de matrícula nos cursos já autorizados como experimentais pelos respectivos 
sistemas de ensino, nos termos do art. 81 da LDB. 

Parágrafo único. Essa mesma data vale, também, como a data limite em 
que a SETEC/MEC concluirá o seu processo de análise dos projetos pedagógicos de 
cursos técnicos de nível médio já implantados em caráter experimental, devidamente 
cadastrados no SISTEC e aprovados pelos órgãos próprios dos respectivos sistemas de 
ensino, e que já foram encaminhados para sua apreciação e validação. 

Art. 7º 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:
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Resolução CNE/CEB nº 4/12 à pág. 177 do vol. 39;
Resolução CNE/CEB nº 6/12 à pág. 194 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 3/12 à pág. 235 do vol. 39.

_______________________________

PARECER CNE/CEB Nº 3/14 - Aprovado em 4/6/2014
ASSUNTO: Classificação de cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
INTERESSADO: Ministério da Educação/Subsecretaria de Assuntos Administrativos/ 
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas             UF: DF
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão 
PROCESSO: 23001.000068/2014-98

 I – RELATÓRIO 

Histórico 
A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Assun-

tos Administrativos do MEC (CGGP/MEC), pelo memorando nº 43/2013/CGGP/SAA/SE/
MEC, encaminhou a este Conselho Nacional de Educação, em fevereiro do corrente, a 
Classificação de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, solicitando 
orientações quanto à interpretação a ser adotada para a concessão de Incentivo à Qua-
lificação de Servidores dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação. A solicitação 
está formulada nos seguintes termos: 

1. Tendo em vista os dispositivos legais que disciplinaram a concessão 
de Incentivo à Qualificação (IQ), percentual devido ao servidor que possuir educação 
formal superior ao exigido para o cargo titular, previsto pela Lei nº 11.091/2005, que 
dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação, no âmbito das IFES vinculadas ao MEC, e as dúvidas suscitadas acerca da 
classificação dos cursos de nível médio, profissionalizante e médio com curso técnico, 
solicitamos orientações quanto à interpretação a ser adotada por parte da administra-
ção, tendo em vista os argumentos a seguir: 
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A Lei nº 11.091/2005, na redação dada pelas Leis nº 11.233/2005 e nº 
11.784/2008, dispõe o seguinte sobre o referido Incentivo à Qualificação de servidores: 

2. (...) 
Art. 11 Será instituído Incentivo à Qualificação ao servidor que possuir 

educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular, na forma de regu-
lamento. 

Art. 12 O Incentivo à Qualificação terá por base percentual calculado so-
bre o padrão de vencimento percebido pelo servidor, na forma do Anexo IV desta Lei 
(incluído pela Lei nº 12.772, de 2012), observados os seguintes parâmetros: 

I - a aquisição de título em área de conhecimento com relação direta ao 
ambiente organizacional de atuação do servidor ensejará maior percentual na fixação 
do Incentivo à Qualificação do que em área de conhecimento com relação indireta; 

II - a obtenção dos certificados relativos ao ensino fundamental e ao ensi-
no médio, quando excederem a exigência de escolaridade mínima para o cargo do qual 
o servidor é titular, será considerada, para efeito de pagamento do Incentivo à Qualifi-
cação, como conhecimento relacionado diretamente ao ambiente organizacional. 

§ 1º Os percentuais do Incentivo à Qualificação não são acumuláveis e 
serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão. 

§ 2º O Incentivo à Qualificação somente integrará os proventos de apo-
sentadorias e as pensões quando os certificados considerados para a sua concessão 
tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da 
pensão. 

§ 3º Para fins de concessão do Incentivo à Qualificação, o Poder Executivo 
definirá as áreas de conhecimento relacionadas direta e indiretamente ao ambiente 
organizacional e os critérios e processos de validação dos certificados e títulos, obser-
vadas as diretrizes previstas no § 2º do Art. 24 desta Lei. 

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2013, o Incentivo à Qualificação de que 
trata o caput será concedido aos servidores que possuírem certificado, diploma ou titu-
lação que exceda a exigência de escolaridade mínima para ingresso no cargo do qual 
é titular, independentemente do nível de classificação em que esteja posicionado, na 
forma do referido Anexo IV. 

A requerente ainda julga necessário destacar a tabela que estabelece os 
percentuais de Incentivo à Qualificação de servidores, de acordo com o nível de esco-
laridade adquirido, nos seguintes termos: 

3. (...) 

Tabela de percentuais de incentivo à qualificação: 
(...) 
b) a partir de 1º de janeiro de 2013:

Nível de escolaridade formal superior ao previsto 
para o exercício do cargo (curso reconhecido pelo 
Ministério da Educação)

Área de 
conhecimento com 

relação direta

Área de 
conhecimento com 

relação indireta

Ensino Fundamental completo 10% 

Ensino Médio completo 15% 

Ensino Médio profissionalizante ou Ensino Médio 
com curso técnico completo

20% 10% 
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Curso de graduação completo 25% 15% 

Especialização, com carga horária igual ou 
superior a 360 horas

30% 20% 

Mestrado 52% 35% 

Doutorado 75% 50% 

4. Diante do conteúdo constante da tabela supramencionada, chegam 
à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da Subsecretaria de Assuntos Administra-
tivos do MEC vários processos com solicitação de esclarecimentos acerca dos cursos 
de Ensino Médio profissionalizante e de Ensino Médio com curso técnico. A Coorde-
nação, ao responder as demandas das IFES, fundamenta as orientações na Lei nº 
9.394/96 (Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional). Em conformidade com 
o art. 21, incisos I e II da LDB, a educação escolar compõe-se de Educação Básica, 
formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e, ainda, de 
Educação Superior. 

A requerente destaca que a referida lei, em sua Seção IV do Capítulo II do 
Título V, trata do Ensino Médio, conceituando-o como “etapa final da educação básica, 
com duração mínima de três anos”. Ato contínuo, em sua Seção IV-A, a mesma LDB 
dispõe sobre a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, caracterizando-a como 
uma modalidade do Ensino Médio. 

Na sequência, são transcritos os arts. 36-A e 36-B da LDB, com a redação 
dada pela Lei nº 11.741/2008, com destaque para a parte inicial do art.36-B: 

5. (...) 
Art. 36-A 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. 

Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, 
a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de 
ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profis-
sional. 

Art. 36-B A educação profissional técnica de nível médio será desenvol-
vida nas seguintes formas: 

I - articulada com o ensino médio; 
II - subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o en-

sino médio. 
Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá 

observar: 
I - os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; 
II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; 
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto 

pedagógico. 
A CGGP/MEC enfatiza, ainda, que a Educação Profissional Técnica de Ní-

vel Médio se dá de duas formas: articulada com o Ensino Médio (inciso I) e subsequen-
te (inciso II), por meio de cursos ofertados àqueles que já concluíram o Ensino Médio. 
Nesse sentido, aquela Coordenação entende que os cursos de Ensino Médio profissio-
nalizante e os de Ensino Médio com nível técnico são equivalentes aos cursos de Ensino 
Médio, tendo em vista a estrutura estabelecida pelo artigo 21 da LDB. 
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A requerente entende que o Ensino Médio com curso técnico correspon-
de à forma subsequente e que o Ensino Médio profissionalizante pode ser considerado 
como a forma articulada. Diante do exposto, ela conclui que ambos os cursos são de 
mesmo nível, não sendo um superior ao outro, mas sim equivalentes. 

Em termos práticos, no que diz respeito especificamente à concessão de 
IQ, a requerente entende que o servidor que ocupa determinado cargo cujo requisito 
para o ingresso é definido como “médio profissionalizante ou médio completo + expe-
riência”, não faz jus ao recebimento de Incentivo à Qualificação mediante conclusão de 
curso técnico, ainda que, no ato da posse, tenha sido apresentado somente o Ensino 
Médio, uma vez que o curso técnico não configura educação formal superior à exigida 
para ingresso no cargo. 

A CGGP/MEC, para tanto, julga necessário observar, por oportuno, o que 
dispõe o § 2º do art. 39 da LDB, na redação dada pela Lei nº 11.741/2008, com desta-
que para o inciso III, que trata da Educação Profissional Tecnológica: 

Art. 39 A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos obje-
tivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação 
e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 

(...) 
§ 2º A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 
I - de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
II - de educação profissional técnica de nível médio: 
III - de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. 

A requerente, considerando que a Educação Profissional Tecnológica equi-
para-se à graduação ou pós-graduação, ressalta que os cursos que fazem parte dessa 
estrutura são superiores àqueles de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

No entanto, considerando a necessidade de atestar se, de fato, os cursos 
de Ensino Médio profissionalizante e os de Ensino Médio com nível técnico são efetiva-
mente equivalentes ao Ensino Médio, tal qual caracterizado na atual LDB, requer elu-
cidações e orientações deste Conselho Nacional de Educação acerca da referida inter-
pretação legal e normativa, em virtude da competência atribuída ao Conselho Nacional 
de Educação e diante da necessidade de pacificar o entendimento referente a assunto, 
o qual é controverso no âmbito das Instituições Federais de Ensino. 

Análise de mérito 

De fato, o assunto apresentado na consulta encaminhada a este Conselho 
Nacional de Educação pela Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da 
Educação é bastante controverso e sua interpretação legal e normativa requer cuidados 
especiais em sua análise de mérito. O assunto é muito mais complexo e merece uma 
análise mais cuidadosa, a partir de uma exegese dos textos da própria LDB, bem como 
do conjunto das Diretrizes Curriculares Nacionais definidas por esta Câmara de Educação 
Básica para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Para melhor analisar a questão apresentada, primeiramente, é oportu-
no analisar a própria estrutura da atual LDB. Ela está estruturada em nove títulos. O 
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assunto em pauta é tratado no Título V: Dos Níveis e das Modalidades de Educação e 
Ensino. O Título V conta com seis Capítulos. O primeiro capítulo trata simplesmente da 
composição dos níveis escolares, no art. 21. O Capítulo II trata do objeto do inciso I do 
art. 21, isto é, da Educação Básica. O Capítulo IV, por sua vez, trata do objeto do inciso 
II do art. 21, isto é, da Educação Superior. O Capítulo II, por sua vez, apresenta uma 
primeira seção que trata das Disposições Gerais de toda a Educação Básica. A Seção II 
trata da Educação Infantil. A Seção III trata do Ensino Fundamental. A Seção IV trata do 
Ensino Médio e a Seção V trata da Educação de Jovens e Adultos. A Lei nº 11.741/2008, 
entretanto, incluiu uma nova seção nesse capítulo: a Seção IV-A, que trata da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio. No entanto, essa mesma lei não revogou o Capítulo 
III, que tratava da Educação Profissional, apenas o renomeou com a denominação da 
Educação Profissional e Tecnológica. O Título V da LDB apresenta, ainda, um Capítulo 
V, que trata da Educação Especial. Na sequência, a LDB já apresenta o Título VI, que 
trata dos Profissionais da Educação, a partir do seu art. 61, já bastante alterado em sua 
redação pelas Leis nº 12.014/2009, nº 11.301/2006 e nº 12.796/2013. 

No contexto da estrutura da educação nacional prevista pela atual LDB, 
portanto, a análise da presente consulta deverá levar em consideração, primeiramen-
te, os próprios textos que caracterizam o Ensino Médio e a Educação Profissional, em 
dois capítulos distintos, bem como sua interface, na Seção IV-A do Capítulo II da Lei. 
Posteriormente, deve ser considerado, também, o conjunto das Diretrizes Curriculares 
Nacionais definidas por esta Câmara de Educação Básica para o Ensino Médio e para a 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

De início, é oportuno trazer à baila as definições legais sobre o Ensino 
Médio, presentes na Seção IV do Capítulo II do Título V da LDB: 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos proces-
sos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I des-
te Capítulo e as seguintes diretrizes: 

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significa-
do da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da socie-
dade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 
conhecimento e exercício da cidadania; 

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a ini-
ciativa dos estudantes; 

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obri-
gatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, den-
tro das disponibilidades da instituição. 
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IV - serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigató-
rias em todas as séries do ensino médio. 

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão orga-
nizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a pro-
dução moderna; 

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
§ 2º (revogado neste artigo e incluído como art. 36-A pela Lei nº 

11.741/2008). 
3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao 

prosseguimento de estudos. 
Merece destaque, também, o que está definido no Capítulo III do Título 

V da LDB sobre a Educação Profissional e Tecnológica, na redação dada pela Lei nº 
11.741/2008: 

Art. 39 A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos obje-
tivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação 
e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 

§ 1º Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser or-
ganizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários 
formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. 

§ 2º A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 
I - de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
II - de educação profissional técnica de nível médio; 
III - de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. 
§ 3º Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-

-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de 
acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Educação. 

Art. 40 A educação profissional será desenvolvida em articulação com o 
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições 
especializadas ou no ambiente de trabalho. 

Art. 41 O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológi-
ca, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação 
para prosseguimento ou conclusão de estudos. 

Art. 42 As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos 
seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicio-
nada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de 
escolaridade. 

Finalmente, é oportuno trazer ao debate o que está definido na atual 
LDB sobre a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na redação dada pela Lei nº 
11.741/2008, na Seção IV-A do referido Capítulo II do Título V: 

Art. 36-A. 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. 

Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 
habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de en-
sino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. 

Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvol-
vida nas seguintes formas: 
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I - articulada com o ensino médio; 
II - subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o en-

sino médio. 
Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá 

observar: 
I - os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; 
II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; 
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto 

pedagógico. 
Art. 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, pre-

vista no inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de forma: 
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fun-

damental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profis-
sional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula 
única para cada aluno; 

II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o 
esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo ocorrer: 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; 

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; 

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercom-
plementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógi-
co unificado. 7 

Art. 36-D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de ní-
vel médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimen-
to de estudos na educação superior. Parágrafo único. Os cursos de educação profissio-
nal técnica de nível médio, nas formas articulada concomitante e subsequente, quando 
estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de 
certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de 
cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. 

Verificamos que o Ensino Médio, nos termos do art. 35 da LDB, enquanto 
etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos, objetiva essencial-
mente o prosseguimento de estudos, propiciando preparação básica para o trabalho 
e a cidadania do educando, para continuar aprendendo e se aprimorando, inclusive 
com a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 
crítico, garantindo-se a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática. Assim, nos termos do § 3º 
do art. 36 da LDB, todos os cursos do Ensino Médio terão equivalência legal e habilita-
rão ao prosseguimento de estudos. 

Entretanto, de acordo com o art. 36-A, com a redação dada pela Lei nº 
11.741/2008, o Ensino Médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-
-lo para o exercício das profissões técnicas. O parágrafo único do mesmo artigo explicita 
que a preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional 
poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino, ou em cooperação 
com instituições especializadas em Educação Profissional. A Educação Profissional Téc-
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nica de Nível Médio poderá ser desenvolvida de duas formas: ou articulada com o Ensi-
no Médio (inciso I do art. 36-B), ou subsequente ao Ensino Médio, para aqueles que já o 
concluíram (inciso II do art. 36-B), observando-se os objetivos e definições contidos nas 
diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação (in-
ciso I do parágrafo único do mesmo artigo), bem como as normas complementares dos 
respectivos sistemas de ensino (inciso II, idem, ibidem) e, ainda as exigências de cada 
instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico (inciso III, idem, ibidem). 

A Educação Profissional, por sua vez, continua sendo objeto de capítulo 
específico no Título V da LDB, mesmo após as alterações nela introduzidas pela Lei 
nº 11.741/2008, que apenas renomeou o referido capítulo para tratar, de maneira 
mais ampla, da Educação Profissional e Tecnológica, ao invés de tratar simplesmente 
da Educação Profissional. Na redação desse novo Capítulo III, o art. 39 define que a 
Educação Profissional e Tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação na-
cional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do 
trabalho, da ciência e da tecnologia. O § 1º do artigo explicita que esses cursos pode-
rão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes 
itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. O 
§ 2º do mesmo artigo define que a Educação Profissional e Tecnológica abrangerá os 
seguintes cursos: I - de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; II - de 
Educação Profissional Técnica de nível médio; III - de Educação Profissional Tecnológica 
de graduação e pós-graduação. 

A simples transcrição dos dispositivos legais da LDB, na redação dada 
pela Lei nº 11.741/2008, já demonstra claramente tratar-se de duas realidades distin-
tas, embora complementares e intimamente interligadas, uma vez que, a rigor, distin-
ção não significa divisão (distinctio non est divisio). Argumentando a contrario senso, 
é oportuno registrar que não havia motivo para que o legislador situasse a Educação 
Profissional em um capítulo específico no Titulo V da LDB, a não ser que ele desejasse 
intencionalmente enfatizar essas duas realidades distintas. Caso fossem duas realida-
des da mesma natureza, o legislador teria incluído a Educação Profissional em mais 
uma seção do Capítulo II, como modalidade de ensino, similar ao que foi feito com a 
Educação de Jovens e Adultos. Na mesma linha de raciocínio, muito menos o legislador 
a manteria em capítulo específico quando a renomeou para Educação Profissional e 
Tecnológica no momento em que alterou diversos dispositivos da atual LDB por meio 
da Lei nº 11.741/2008. 

O Ensino Médio, enquanto etapa final da Educação Básica, conta com 
duração mínima de três anos, com carga horária mínima anual (...) de oitocentas ho-
ras, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído 
o tempo reservado a exames finais, quando houver (inciso I do art. 24 da LDB). Os 
objetivos do Ensino Médio, em suas pontes com a Educação Profissional, são os de pre-
paração básica para o trabalho (inciso I do art. 35 da LDB) e de compreensão dos fun-
damentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com 
a prática. Esta ultima finalidade é expressa, também, no art. 36 da mesma Lei, ao tratar 
dos conteúdos do Ensino Médio, definindo, no inciso I do § 1º que, ao final do Ensino 
Médio, o educando deverá demonstrar domínio dos princípios científicos e tecnológi-
cos que presidem a produção moderna. É nesse contexto que o art. 36-A da atual LDB 
define que o Ensino Médio, atendida a formação geral do educando, isto é, em termos 
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de etapa final da Educação Básica, de consolidação e aprofundamento dos conheci-
mentos adquiridos no Ensino Fundamental e de preparação básica para o trabalho e a 
cidadania do educando, para continuar aprendendo, poderá, também, prepará-lo para 
o exercício de profissões técnicas. Não pode ser outro o motivo da referência específica 
que o legislador faz, no parágrafo único do mesmo art. 36-A da LDB, à preparação geral 
para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional. 

A habilitação profissional de técnico de nível médio não integra, 
como mínimo obrigatório, o conteúdo do Ensino Médio, enquanto etapa final da 
Educação Básica, e preparação básica para o trabalho (...), o qual, neste particu-
lar, restringe-se ao domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem 
a produção moderna. Obviamente, esses conteúdos, juntamente com os demais 
da Educação Básica, são de fundamental importância, tanto assim que a Emenda 
Constitucional nº 59/2009 tornou a oferta do Ensino Médio, nos termos do inciso 
I do art. 208 da Constituição Federal, gratuita nos sistemas públicos e obrigatória 
para todos até os 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Esses educandos, ao final 
do Ensino Médio, cursado regularmente na idade própria, ou na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, farão jus ao recebimento do correspondente cer-
tificado de conclusão do Ensino Médio, o qual o habilitará ao prosseguimento de 
estudos no nível da Educação Superior. Ainda mais, a importância desse conteúdo 
certificado é de tal monta que o mesmo é considerado condictio sine qua non para 
que se concretize a diplomação própria da habilitação profissional técnica de nível 
médio. Entretanto, esta habilitação não se confunde com o Ensino Médio. Enquan-
to o objetivo deste é o da preparação básica para o trabalho, o objetivo específico 
da Educação Profissional é o da habilitação do educando para o exercício profissio-
nal na qualidade de técnico de nível médio. 

Assim, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, consolidada 
sobre uma sólida Educação Básica, pode ser desenvolvida em diferentes formas arti-
culadas com o Ensino Médio, bem como na forma subsequente ao mesmo, no caso 
daqueles que já concluíram o Ensino Médio. Na forma articulada, quando realizada 
integradamente com o Ensino Médio, nos termos do inciso I do art. 36-C, ou mesmo 
nos termos da alínea “c” do inciso II do mesmo artigo, esse curso poderá conduzir o 
aluno tanto à conclusão do Ensino Médio, para fins de prosseguimento de estudos, 
quanto à habilitação profissional técnica de nível médio, inclusive, efetuando ma-
trícula única para cada aluno. Entretanto, neste caso, como muito bem explicita a 
Resolução CNE/CEB nº 6/2012, em seu Capítulo III, arts. 26 a 33, com fundamento 
no Parecer CNE/CEB nº 11/2012, não será possível manter a mesma carga horária 
mínima de 2.400 horas exigidas para a conclusão do Ensino Médio. Essa carga horária 
deverá ser acrescida da carga horária mínima exigida para a conclusão da respectiva 
habilitação profissional técnica de nível médio, de acordo com o Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos (CNCT), criado pela Portaria MEC nº 870/2008, com base na Re-
solução CNE/CEB nº 3/2008 e com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 11/2008. É 
nesse sentido que, sob quaisquer das formas supramencionadas que se dê, a Edu-
cação Profissional Técnica deve ser encarada como uma modalidade de ensino, isto 
é, um modo de ser da Educação Básica no que se refere ao seu nível médio. Esta 
modalidade é a que articula o Ensino Médio para todos com a Educação Profissional 
para os que assim quiserem. 

14365 miolo.indd   205 6/23/15   10:54 AM



206

À vista do exposto, não dá para concordar com a requerente, simples-
mente, no sentido de que ambos os cursos são de mesmo nível, não sendo um superior 
ao outro, mas sim ambos equivalentes. Assim, não se pode concluir que, em termos 
práticos, no que diz respeito especificamente à concessão de IQ, (...) o servidor que 
ocupa determinado cargo cujo requisito para o ingresso é definido como ‘médio profis-
sionalizante ou médio completo + experiência’, não faz jus ao recebimento de Incentivo 
à Qualificação mediante conclusão de curso técnico, ainda que, no ato da posse, tenha 
sido apresentado somente o ensino médio, uma vez que o curso técnico não configu-
ra educação formal superior à exigida para ingresso no cargo. O assunto é bem mais 
complexo e bastante controverso, como assevera a própria CGGP/MEC, ao justificar o 
encaminhamento do protocolado à apreciação deste Conselho Nacional de Educação. 

De fato, ambos os cursos são do mesmo nível. Nesse sentido, pode-se 
afirmar que um não é superior ao outro, como é o caso do curso de graduação em 
Educação Profissional Tecnológica, que é um curso de nível superior. O curso de técnico 
de nível médio, embora seja realizado no nível da Educação Básica, não pode, contudo, 
ser considerado como equivalente ao Ensino Médio, do ponto de vista da Educação 
Profissional, em termos de preparação básica para o trabalho. O Ensino Médio é de na-
tureza geral, destinado a todos os cidadãos, enquanto etapa final da Educação Básica, 
garantido como direito público subjetivo pelo § 1º do art. 208 da Constituição Federal, 
e reafirmado pelo art. 5º da Lei nº 9.394/96, na redação dada pela Lei nº 12.796/2013. 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio objetiva mais do que 
essa preparação básica para o trabalho, própria do Ensino Médio. Ela objetiva a quali-
ficação para o trabalho, definida não apenas pelos arts. 205 e 214 da Constituição Fe-
deral, devidamente reafirmada pelo art. 2º da LDB, mas definida, também, no art. 227 
da Constituição Federal, em termos de Direito à (...) Profissionalização. Nesse contexto, 
a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de acordo com o art. 39 da atual LDB, 
no cumprimento dos objetivos da Educação Nacional, integra-se aos diferentes níveis 
e modalidades de Educação e às dimensões do Trabalho, da Ciência e da Tecnologia. A 
exigência é muito maior, em termos de profissionalização, embora, quando realizado 
na forma integrada, tenha equivalência legal para fins de prosseguimento de estudos. 

Obviamente, este Parecer, ao referir-se à articulação entre Ensino Mé-
dio e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, está se referindo tanto ao Ensino 
Médio regularmente oferecido quanto àquele ofertado na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos. Essas orientações não são retomadas mais detalhadamente neste 
Parecer, porque já estão devidamente esclarecidas nos Pareceres CNE/CEB nº 5/2011, 
nº 4/2010 e nº 11/2012, os quais fundamentam, respectivamente, as Resoluções CNE/
CEB nº 7/2010, nº 2/2012 e nº 6/2012, que definiram, pela ordem, Diretrizes Curricu-
lares Gerais para a Educação Básica, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio. 

É oportuno registrar, também, que este Parecer trata a questão suscitada 
pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Educação, tão somen-
te a partir da vigência da Lei nº 9.394/96. Caso se apresentem situações concretas 
vivenciadas por servidores do MEC em datas anteriores à da vigência da atual Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a CGGP/MEC deverá analisar tais situações 
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à luz deste Parecer, atualizando-o analogicamente em relação às situações anteriores 
vivenciadas pelos respectivos servidores. Por exemplo, em relação à vigência da Lei 
nº 7.044/82, as ambíguas habilitações básicas profissionalizantes não geram direitos 
profissionais, portanto, são equivalentes aos cursos de ensino de segundo grau, atual 
Ensino Médio, para todos os fins e direitos. É possível, inclusive, que a expressão Ensino 
Médio profissionalizante utilizada pela Tabela de Percentuais de Incentivo à Qualifica-
ção esteja contaminada por expressão similar utilizada pela Lei nº 7.044/82. No âmbito 
da reforma educacional ditada pela Lei nº 5.692/71, todo o ensino de segundo grau, 
atual Ensino Médio, era de natureza profissionalizante e deveria conduzir a uma ha-
bilitação profissional técnica. Entretanto, os currículos mínimos definidos pelo antigo 
Conselho Federal de Educação para o ensino de segundo grau de natureza profissiona-
lizante, com base no Parecer CFE nº 45/72, previa a existência de habilitações profis-
sionais plenas de técnico e habilitações profissionais parciais, diferentes da habilitação 
profissional técnica. Neste caso, tais habilitações parciais, normalmente identificadas 
com o auxiliar técnico, mas sem correspondência real necessária com o mundo do tra-
balho e orientada muito mais para a continuidade de estudos em nível superior que ao 
exercício profissional, não guardam equivalência alguma com o técnico de nível médio 
atual. De acordo com a Lei nº 5.692/71, apenas o portador de diploma de técnico de 
segundo grau, portanto, concluinte de uma habilitação profissional plena, guarda total 
equivalência com o atual portador de diploma de técnico de nível médio. 

Muito mais raramente, entretanto, é possível, ainda, que apareça algu-
ma situação de servidor que apresente diploma de técnico expedido sob o manto das 
chamadas Leis Orgânicas da Educação Profissional: técnico industrial, sob o amparo do 
Decreto-Lei nº 4.073/42; técnico comercial, sob o amparo do Decreto-Lei nº 6.141/43; 
e técnico agrícola, sob o amparo do Decreto-Lei nº 9.613/46. Todos esses cursos técni-
cos foram considerados equivalentes ao ensino secundário completo, regulamentado 
pelo Decreto-Lei nº 4.244/42, para a continuidade de estudos acadêmicos em nível 
superior, em cursos de natureza profissional da mesma área de conhecimento, pela Lei 
nº 1.076/50, desde que, nos termos da Lei nº 1.821/53, o candidato provasse possuir o 
nível de conhecimento indispensável à realização dos aludidos estudos. A plena equiva-
lência entre todos os cursos de nível secundário, sem necessidade de exames e provas 
específicas de conhecimentos, só veio a ocorrer de fato com a promulgação da primeira 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.024/61). A partir dessa Lei, 
todos os cursos de nível secundário passaram a ser considerados equivalentes e to-
dos os seus concluintes passaram a ter direitos equivalentes para fins de continuidade 
de estudos em cursos de nível superior, desde que aprovados nos respectivos exames 
vestibulares. Os diplomas de técnico, uma vez registrados nos órgãos próprios do Mi-
nistério da Educação e Cultura, geravam direitos de exercício profissional na ocupação 
objeto de seu diploma, inclusive em relação às devidas inscrições nos correspondentes 
conselhos profissionais das profissões legalmente regulamentadas. 

Assim, à luz desta complexa análise de ordem exegética do texto dos 
dispositivos legais definidos pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
à luz dos dispositivos constitucionais e das próprias Diretrizes Curriculares Nacionais 
definidas pelo Conselho Nacional de Educação, bem como pela legislação educacional 
anterior à atual LDB em relação à matéria, somos pela conclusão de que o portador 
do diploma de técnico de nível médio faz jus ao recebimento do correspondente In-
centivo à Qualificação, o qual terá por base percentual calculado sobre o padrão de 
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vencimento percebido pelo referido servidor cujo requisito mínimo de ingresso seja o 
Ensino Médio completo. O diferencial para caracterizar o direito ao recebimento do In-
centivo à Qualificação é o diploma de técnico de nível médio, devidamente registrado, 
nos termos do art. 36-D da Lei nº 9.394/96, na redação dada pela Lei nº 11.741/2008, 
bem como do art. 38 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012, definido com base no Parecer 
CNE/CEB nº 11/2012, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio. 

II – VOTO DO RELATOR 

À vista do exposto, nos termos deste Parecer, responda-se à Coordena-
ção-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Educação no sentido de que o ser-
vidor que apresentar o correspondente diploma de técnico de nível médio, de acordo 
com a legislação e normas educacionais vigentes, fará jus ao recebimento do corres-
pondente Incentivo à Qualificação (IQ), nos termos do art. 12 da Lei nº 11.091/2005, 
tomando-se como base percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido 
pelo referido servidor, na forma da Tabela de Percentuais de Incentivo à Qualificação, 
incluída pela Lei nº 12.772/2012, observados os seguintes parâmetros: 

· Portador de diploma de técnico de nível médio devidamente registrado, 
nos termos da legislação e normas educacionais vigentes, em área de conhecimento 
com relação direta ao ambiente organizacional de atuação do servidor, fará jus ao rece-
bimento de Incentivo à Qualificação correspondente ao percentual de 20%. 

· Portador de diploma de técnico de nível médio devidamente registrado, 
nos termos da legislação e normas educacionais vigentes, em área de conhecimento 
com relação indireta ao ambiente organizacional de atuação do servidor, fará jus ao 
recebimento de Incentivo à Qualificação correspondente ao percentual de 10%. 

Brasília, (DF), 4 de junho de 2014. 
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 4 de junho de 2014. 

Conselheiro Raimundo Moacir Mendes Feitosa – Presidente 

Conselheira Maria Izabel Azevedo Noronha – Vice-Presidente

______
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;
Emenda Constitucional nº 59/09  à pág. 23 do vol. 36;
Lei nº 4.024/61  à pág. 265 do vol. 1;
Lei nº 5.692/71  à pág. 403 do vol. 1;
Lei nº 7.044/82  à pág. 48 do vol. 9;
Lei nº 9.394/96   à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.301/06  à pág. 43 do vol. 33;
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Lei nº 11.741/08  à pág. 36 do vol. 35;
Lei nº 12.014/09  à pág. 62 do vol. 36;
Lei nº  12.796/13  à pág. 25 do vol. 40;
Resolução CNE/CEB nº 3/08  à pág. 186 do vol. 35;
Resolução CNE/CEB nº 7/10  à pág. 158 do vol. 37;
Resolução CNE/CEB nº 2/12  à pág. 155 do vol. 39;
Resolução CNE/CEB nº 6/12  à pág. 194 do vol. 39;
Parecer CFE nº 45/72  à pág. 193 do vol. 1;
Parecer CNE/CEB nº 11/08  à pág. 265 do vol. 35;
Parecer CNE/CEB nº 4/10  à pág. 177 do vol. 37;
Parecer CNE/CEB nº 5/11 à pág. 143 do vol. 38;
Parecer CNE/CEB nº 11/12  à pág. 276 do vol. 39.

_______________________________

PARECER CNE/CEB Nº 4/14 – Aprovado em 5.6.2014
ASSUNTO: Consulta sobre o ensino técnico em contabilidade e sobre a profissão de 
Técnico em Contabilidade após o advento da Lei nº 12.249/2010 
INTERESSADO: Instituto Monte Horebe                 UF: DF 
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão 
PROCESSO: 23000.003818/2014-93 

 I - RELATÓRIO 

Por meio do Oficio nº 001/2014, de 6 de janeiro de 2014, o professor Igor 
Gonçalves Torres, diretor e mantenedor do Instituto Monte Horebe, escola credencia-
da no Distrito Federal, que oferece o curso de Técnico em Contabilidade, desde 1999, 
de forma ininterrupta, solicita a esta Câmara de Educação Básica informações sobre a 
legalidade do ensino técnico em contabilidade e da profissão de Técnico em Contabili-
dade, de modo especial, após o advento da Lei nº 12.249/2010. 

O requerente argumenta que os cursos de Técnico em Contabilidade são 
um dos mais antigos e tradicionais cursos profissionalizantes do sistema educacional 
brasileiro e que há inúmeras escolas públicas e privadas que ainda oferecem atualmen-
te esses cursos em todo o Brasil e que, possivelmente, contam com milhares de alunos 
matriculados. 

De fato, esses cursos nasceram junto com as primeiras Escolas do Comér-
cio, no início do século passado e tiveram o seu auge a partir da chamada Lei Orgânica 
do Ensino Comercial, ditada pelo Decreto-Lei nº 6.141/43. Os primeiros Técnicos em 
Contabilidade, herdeiros dos antigos “guarda-livros”, tiveram papel importante na dé-
cada de 1950, para a definição do marco regulatório da chamada Lei da Equivalência de 
Estudos, a partir da promulgação das Leis nº 1.076/50 e nº 1.821/53, que dispunham 
sobre a equivalência de estudos entre os diversos cursos de grau médio, com idênti-
cos valores formativos. Entre esses cursos estava o de Técnico em Contabilidade, que 
garantiu o direito de seus egressos à continuidade de estudos em nível superior, nos 
cursos de Ciências Contábeis. Estava sendo dado o primeiro passo para a definição dos 
itinerários formativos de profissionalização, hoje muito presente em todas as pautas 
de discussão, no âmbito da Lei nº 9.394/96 (LDB), principalmente após a incorporação  
das alterações ditadas pela Lei nº 11.741/2008. Essa plena equivalência de estudos 
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se concretizou a partir da edição da primeira Lei de Diretrizes da Educação Nacional, 
quando foi sancionada a Lei nº 4.024/61. 

A partir de 1961 foi consagrado, efetivamente, o estatuto da equi-
valência de estudos entre todos os cursos desenvolvidos com o mesmo nível de 
conhecimento, com análogo valor formativo. Com a reforma da LDB pela Lei nº 
5.692/71, quando todo o ensino de Segundo Grau, hoje Ensino Médio, ganhou 
status profissionalizante, no setor terciário da economia, um dos cursos mais im-
plantados e generalizados foi exatamente o de Técnico em Contabilidade, ao lado 
do Curso Técnico de Secretariado. Até os dias de hoje ainda existem inúmeras es-
colas públicas e privadas que oferecem esses cursos de Técnico em Contabilidade 
e Secretariado em todo o Brasil e, possivelmente, contam com milhares de alunos 
matriculados. 

O requerente informa que o motivo que o conduziu à consulta é o fato 
de que, em 11 de junho de 2010, foi sancionada a Lei nº 12.249/2010 que, por inter-
médio de seus artigos 76 e 77, alterou a redação do Decreto-Lei nº 9.295/46, um dos 
herdeiros do Decreto-Lei nº 6.141/43 (Lei Orgânica do Ensino Comercial), retirando 
dos Técnicos em Contabilidade as atribuições privativas previstas no referido Decreto-
-Lei, ao mesmo tempo em que assegura aos Técnicos em Contabilidade o direito de se 
registrarem nos respectivos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRC) somente até 
1º de junho de 2015, para garantir o exercício da profissão na forma em que ela estava 
regulada até então. 

De acordo com a redação dada pela Lei nº 12.249/2010, o novo art. 12 e 
seus parágrafos do Decreto-Lei nº 9.295/46, passou a ter a seguinte redação: 

Art. 12. Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei somente pode-
rão exercer a profissão após a regular conclusão do curso de Bacharelado em Ciências 
Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação em Exame de Suficiên-
cia e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos. (Redação 
dada pela Lei nº 12.249/2010); 

§ 1º. O exercício da profissão, sem o registro a que alude este artigo, 
será considerado como infração do presente Decreto-Lei. (Renumerado pela Lei nº 
12.249/2010); 

§ 2º. Os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho Regional 
de Contabilidade e os que venham a fazê-lo até 1º de junho de 2015 têm assegurado o 
seu direito ao exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 12.249/2010). 

É entendimento do requerente que a Lei nº 12.249/2010 em nada al-
terou a existência legal dos cursos de Técnico em Contabilidade, os quais continuam 
sendo previstos normalmente no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, 
criado pela Portaria MEC nº 870/2008, com base na Resolução CNE/CEB nº 3/2008, 
fundamentada no Parecer CNE/CEB nº 11/2008, no âmbito do eixo tecnológico Gestão 
e Negócios. Ainda mais que o Decreto-Lei nº 9.295/46 não trata de ensino de Conta-
bilidade e sim do funcionamento do Conselho Federal de Contabilidade, definindo as 
atribuições do Contador e do Técnico em Contabilidade, bem como do registro desses 
profissionais, a partir dos respectivos Conselhos Regionais de Contabilidade. A exis-
tência dos cursos de Técnico em Contabilidade, efetivamente, está fundamentada em 
outros dispositivos legais e não nesse que foi alterado. 
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Efetivamente, o curso de Técnico em Contabilidade é um dos mais anti-
gos cursos técnicos de nível médio do sistema educacional brasileiro, como legítimo 
herdeiro do curso de guarda-livros, surgido ainda na época do império, embora, na 
realidade, tenha sido o Decreto nº 20.158/31 o primeiro ato normativo a regulamentar 
nacionalmente o curso de Técnico de Guarda-Livros. Este foi sucedido pelo Técnico em 
Contabilidade, o qual foi criado, de fato, pelo Decreto-Lei nº 6.141/43 que, ao organizar 
o ensino comercial brasileiro, em seu bojo, criou também o curso de Técnico em Con-
tabilidade nesse nível de ensino. 

Posteriormente, o Decreto-Lei nº 8.191/45 estabeleceu que, aos con-
cluintes desses cursos, seriam conferidos Diplomas de Técnico em Contabilidade, em 
substituição ao antigo diploma de guarda-livros, e com direito às prerrogativas assegu-
radas por lei. Registre-se que o Decreto-Lei nº 8.191/45 não foi revogado por nenhum 
dispositivo legal posterior até hoje e, no nosso entender, também não foi revogado 
pela Lei nº 12.249/2010, a qual alterou a redação do Decreto-Lei nº 9.295/46, que 
trata da organização dos Conselhos de Contabilidade e não o Decreto-Lei nº 8.191/45, 
que verdadeiramente criou o curso de Técnico em Contabilidade, ao determinar que 
aos seus concluintes fossem conferidos os correspondentes Diplomas de Técnico em 
Contabilidade, garantindo-se a esses profissionais as prerrogativas asseguradas por lei 
ao de Técnico em Contabilidade. 

A legislação que prevê a existência do Técnico em Contabilidade, em es-
pecial o Decreto-Lei nº 8.191/45, continua vigente. Assim, é nosso entendimento de 
que o curso de Técnico em Contabilidade, tal qual previsto no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos de Nível Médio administrado pela Secretaria de Educação Profissional 
e Tecnológica (SETEC/MEC), ainda continua amparado na Lei nº 9.394/96 (LDB), com 
a redação dada pela Lei nº 11.741/2008, em especial em sua Seção IV-A, que trata da 
modalidade da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. O art. 36-A, expressa-
mente, define que o educando nessa modalidade de ensino está preparado para o 
exercício de profissões técnicas e que a habilitação profissional poderá ser desenvolvi-
da, tanto no próprio estabelecimento de ensino, quanto em cooperação com institui-
ções especializadas, como foi recentemente regulamentado pela Resolução CNE/CEB 
nº 6/2012, com base no Parecer CNE/CEB nº 11/2012. 

Além do mais, o art. 36-D estabelece, ainda, que os diplomas de técnico, 
quando registrados, terão validade nacional. Esse registro é realizado, atualmente, no 
âmbito do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 
(SISTEC), mantido pelo MEC, nos termos dos artigos 22 e 23 da Resolução CNE/CEB  
nº 6/2012. 

Este é o motivo pelo qual o Conselho Nacional de Educação não tem alte-
rado o seu entendimento no sentido de que os dispositivos legais que criaram o curso 
de Técnico em Contabilidade ainda estão intactos e permanecem em plena vigência. 
Nesses termos, os concluintes diplomados pelos referidos cursos continuam ampara-
dos no Decreto-Lei nº 8.191/45, em plena vigência, e na Lei nº 9.394/96, a qual define 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e lhe asseguram, respectivamente, o título de 
Técnico em Contabilidade e a validade nacional da habilitação profissional corresponde 
ao diploma outorgado pelos estabelecimentos de ensino regularmente estabelecidos 
e devidamente cadastrados no SISTEC, nos termos das normas educacionais vigentes. 
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Efetivamente, a Lei nº 12.249/2010 não determinou a extinção da pro-
fissão do Técnico em Contabilidade, mas apenas retirou deles as atribuições privativas 
que estavam designadas aos Técnicos de Contabilidade insertos nas alíneas “a” e “b” 
do art. 25 do Decreto-Lei nº 9.295/46, mantendo-as reservadas somente aos bacharéis 
em contabilidade. 

É oportuno registrar, ainda, que o Decreto-Lei nº 9.295/46, em seu art. 
25, define: 

Art. 25 São considerados trabalhos técnicos de contabilidade: 
a) organização e execução de serviços de contabilidade em geral; 
b) escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de to-

dos os necessários no conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos 
balanços e demonstrações; 

c) perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em 
geral, verificação de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações 
judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos Fis-
cais das sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica con-
feridas por lei aos profissionais de contabilidade. 

Neste particular, há uma peculiaridade que merece ser registrada, no 
sentido de que o conjunto de atribuições e ocupações hoje exercidas pelos Técnicos 
em Contabilidade não se limita às definidas nas alíneas do referido art. 25 do Decreto-
-Lei nº 9.295/46. Ao longo dos anos, o Técnico em Contabilidade foi assumindo outras 
atividades não privativas por lei. Tanto assim, que a Classificação Brasileira de Ocu-
pações (CBO), normatizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece a se-
guinte descrição sumária das atividades desenvolvidas pelo Técnico em Contabilidade: 
Realizam atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos governamentais e 
outras instituições públicas e privadas. Para tanto, constituem e regularizam empresa, 
identificam documentos e informações, atendem à fiscalização e procedem consultoria 
empresarial. Executam a contabilidade geral, operacionalizam a contabilidade de cus-
tos e efetuam contabilidade gerencial. Administram o departamento pessoal e realizam 
controle patrimonial. 

Da mesma forma, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Mé-
dio, organizado e administrado pelo MEC, a partir de Diretrizes Nacionais definidas por 
este Conselho Nacional de Educação, no caso dos cursos de Técnico em Contabilida-
de, ao descrever as principais atividades que podem ser realizadas pelos egressos dos 
referidos cursos, entre elas, inclui outras de caráter não privativo, tais como: Efetua 
anotações das transações financeiras da organização e examina documentos fiscais 
e parafiscais. Analisa a documentação contábil e elabora planos de determinação das 
taxas de depreciação e exaustão dos bens materiais, de amortização dos valores imate-
riais. Organiza, controla e arquiva os documentos relativos à atividade contábil e con-
trola as movimentações. Registra as operações contábeis da empresa, ordenando os 
movimentos pelo débito e crédito. Prepara a documentação, apura haveres, direitos e 
obrigações legais. Este é um assunto bastante complexo e que merece amplo debate, 
tanto no âmbito desta Câmara de Educação Básica, quanto do Poder Legislativo, bem 
como do Poder Executivo, em especial nas esferas do Ministério da Educação e do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego. 
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Entretanto, há concordância com o requerente, no sentido de que, en-
quanto não for alterado o marco legal atual, o Técnico em Contabilidade poderá con-
tinuar atuando diretamente como tal, inclusive, por exemplo, nas excepcionalidades 
legais que dispensam o pequeno empresário das exigências da contabilidade formal, 
onde, nesses casos, não há a obrigatoriedade de contratação de um contador para a 
elaboração da contabilidade da empresa. Essa excepcionalidade está prevista na Lei 
nº 10.406/2002 (Código Civil), no art. 1.179, § 2º, e art. 970, bem como no art. 68 da 
Lei Complementar nº 123/2006, que define o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte. 

De fato, a Lei nº 10.402/2002 define, em seu art. 1.179 e seus parágrafos, 
o seguinte: 

Art. 1.179 O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir 
um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme 
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anu-
almente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 

§ 1º Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam 
a critério dos interessados. 

§ 2º É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a 
que se refere o art. 970. 

Art. 970 A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simpli-
ficado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos 
daí decorrentes. 

A Lei Complementar nº 123/2006, que define o Estatuto da Microem-
presa e Empresa de Pequeno Porte, por sua vez, estabelece o que é ser pequeno em-
presário: 

Art. 68. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do 
disposto nos artigos 970 e 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil), o empresário individual caracterizado como microempresa na forma desta Lei 
Complementar que aufira receita bruta anual até o limite previsto no § 1º do art. 18-A. 

Art. 18-A. O Microempreendedor Individual (MEI) poderá optar pelo re-
colhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores 
fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma 
prevista neste artigo. 

O requerente argumenta ainda que, diante das referidas previsões legais 
supramencionadas, é possível o entendimento de que os empreendedores individuais, 
com faturamento bruto anual de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não estão obrigados 
a manter a escrituração contábil e, por conseguinte, a contratar um contador com curso 
superior, podendo ser qualquer profissional qualificado ou até não contratar ninguém. 
Logo, não havendo no caso a restrição legal, é livre a atuação do Técnico em Contabi-
lidade, portador de diploma válido em todo o território nacional, na forma do art. 5º, 
Inciso XIII, da Constituição Federal, o qual define ser livre o exercício de qualquer tra-
balho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 

Nesse contexto, de fato, da mesma forma, amparada nessa garantia 
constitucional, poderá o Técnico em Contabilidade, por exemplo, continuar assesso-
rando pessoas físicas no preenchimento de formulários de Imposto de Renda, uma 
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vez que, não havendo restrição, qualquer pessoa pode fazê-lo. Esta é uma atividade 
bastante comum realizada atualmente pelos Técnicos em Contabilidade. 

Da mesma forma, ainda nessa linha de argumentação, o Técnico em Con-
tabilidade ainda poderia atuar como auxiliar junto a um contador devidamente regis-
trado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), realizando atividades de apoio, 
de auíilio e de assistência ou realizando atividades administrativas complementares à 
contabilidade, como arquivo, digitação, serviços externos etc. Essas atividades de apoio 
já são realizadas pelos Técnicos em Contabilidade atualmente. 

O requerente argumenta, ainda, com muita lógica, no sentido de que, 
caso o legislador pretendesse extinguir a profissão de Técnico em Contabilidade, ele 
assim o teria feito expressamente na Lei nº 12.249/2010. Em termos de direito, na 
realidade, o legislador apenas reduziu o campo de atuação daqueles Técnicos em Con-
tabilidade que não se registrarem nos Conselhos Regionais de Contabilidade até a data 
de 1º de junho de 2015. 

Uma das questões relevantes colocada pelo requerente diz respeito aos 
registros dos Técnicos em Contabilidade nos Conselhos Regionais de Contabilidade, a 
partir de 2 de junho de 2015. A nova lei não determina a extinção desses registros, 
mas apenas preserva direitos exclusivamente para aqueles técnicos que se registrarem 
dentro do prazo mencionado: 

§ 2º Os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho Regional 
de Contabilidade e os que venham a fazê-lo até 1º de junho de 2015 têm assegurado o 
seu direito ao exercício da profissão. 

Ora, o dispositivo legal em questão trata apenas de um direito a ser ga-
rantido e não de uma vedação. Obviamente, caso o legislador desejasse extinguir o 
registro profissional do técnico, ele o teria feito expressamente junto com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 12.249/2010. Entretanto, a própria lei preservou, na nova re-
dação dada ao art. 2º do Decreto-Lei nº 9.295/45, a habilitação do Técnico em Conta-
bilidade: 

Art. 2º A fiscalização do exercício da profissão contábil, assim entenden-
do-se os profissionais habilitados como contadores e técnicos em contabilidade, será 
exercida pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelos Conselhos Regionais de Conta-
bilidade a que se refere o art. 1º. 

Considerando que o direito de registro no Sistema CFC/CRC do Técnico 
em Contabilidade não lhe foi vedado pela Lei nº 12.249/2010, que tão somente garan-
tiu aos que o fizerem até 1º de junho de 2015 o direito de exercer a profissão com as 
atribuições privativas previstas na legislação vigente à época da promulgação da lei, 
entendemos que caberá ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC) a tarefa de disci-
plinar o registro desse novo Técnico em Contabilidade, a partir de 2 de junho de 2015, 
considerando o conjunto das previsões legais hoje existentes. O Conselho Nacional de 
Educação, entretanto, ouvindo especialmente a Consultoria Jurídica do Ministério da 
Educação (CONJUR/MEC), a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/
MEC) e o Ministério do Trabalho e Emprego, além do próprio Conselho Federal de Con-
tabilidade e o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, não pode deixar de 
se manifestar sobre esta importante temática. 
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O requerente ainda questiona este Conselho sobre a legalidade dos exa-
mes de suficiência propostos pelo Conselho Federal de Contabilidade para os Técnicos 
em Contabilidade e os bacharéis em Ciências Contábeis. Argumenta que este também 
é um assunto muito delicado e de extrema complexidade. A consulta está formulada 
nos seguintes termos: 

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu através da Resolução 
nº 1.373, de 8.12.2011, a obrigatoriedade de aprovação em exame de suficiência como 
requisito para obtenção e restabelecimento de registro profissional tanto para Técnicos 
em Contabilidade quanto para Bacharéis em Ciências Contábeis. Nosso entendimento é 
que não há amparo legal para o CFC estabelecer a obrigatoriedade do exame de sufici-
ência para os Técnicos em Contabilidade, a previsão legal se refere exclusivamente aos 
Bacharéis em Ciências Contábeis. 

Para fundamentar a sua consulta, o requerente juntou, ainda, objetivan-
do melhor subsidiar os debates desta Câmara sobre a matéria, excertos da Resolu-
ção nº 1.373/2011 do CFC, regulamentando o exame de suficiência como requisito 
indispensável para a obtenção do necessário registro profissional. Esta se fundamenta 
no disposto no art. 12 do Decreto-Lei nº 9.295/46, com a redação dada pela Lei nº 
12.249/2010. Entretanto, deve ser observado que o texto da referida Resolução do CFC 
difere da redação que está prevista na Lei: 

A Resolução CFC nº 1.373/2011, que regulamenta o exame de suficiência 
como requisito para obtenção ou restabelecimento de registro profissional em Conse-
lho Regional de Contabilidade (CRC), tem a seguinte ementa: 

O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições le-
gais e regimentais, considerando que o disposto no art. 12 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, 
com redação dada pela Lei n.º 12.249/2010, prescreve que os profissionais de que trata 
o referido Decreto somente poderão exercer a profissão após a regular conclusão do 
respectivo curso, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação em exame de 
suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos. 
(grifo nosso) 

Entretanto, é oportuno observar a redação atual do art. 12 do referido 
Decreto-Lei, conforme já citado: 

Art. 12. Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei somente pode-
rão exercer a profissão após a regular conclusão do curso de bacharelado em Ciências 
Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação em exame de suficiên-
cia e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos 

§ 1º O exercício da profissão, sem o registro a que alude este artigo, será 
considerado como infração do presente Decreto-Lei. 

§ 2º Os Técnicos em Contabilidade já registrados em Conselho Regional 
de Contabilidade e os que venham a fazê-lo até 1º de junho de 2015 têm assegurado o 
seu direito ao exercício da profissão. (grifo nosso) 

Está claro que a previsão legal contida no caput da nova redação do art. 
12 do Decreto-Lei nº 9.295/46 se refere exclusivamente aos concluintes do curso de ba-
charelado em Ciências Contábeis. Diferentemente, o § 2º do artigo trata dos Técnicos em 
Contabilidade, em termos de necessidade de registro no CRC para exercício profissional, 
assegurando-lhes esse direito de registro até o dia 1º de junho de 2015, sem fazer men-
ção alguma a qualquer aprovação em exames de suficiência. Tudo indica que o requeren-
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te tem razão, também neste particular, quanto à fragilidade do amparo legal para que o 
Conselho Federal de Contabilidade estabeleça uma exigência não prevista em lei. 

Na sequência, o requerente ainda refere-se à injustiça para com os estu-
dantes e egressos dos cursos de Técnicos em Contabilidade nas normas atinentes aos 
exames de suficiência, argumentando que, “além da ilegalidade mencionada quanto 
à própria obrigatoriedade do exame para os técnicos, a Resolução CFC nº 1.373/2011 
trata, no parágrafo único do seu art. 1º, de forma diferenciada, os estudantes dos cur-
sos de bacharelado em Ciências Contábeis e os estudantes dos cursos de Técnico em 
Contabilidade, permitindo que os primeiros participem do exame e vedando a partici-
pação dos segundos”. 

A Resolução CFC nº 1.373/2011, em seu art. 1º define que exame de sufi-
ciência é a prova de equalização destinada a comprovar a obtenção de conhecimentos 
médios, consoante os conteúdos programáticos desenvolvidos no curso de bacharelado 
em Ciências Contábeis e no curso de Técnico em Contabilidade. O parágrafo único do 
mesmo artigo determina que o exame se destina aos bacharéis do curso de Ciências 
Contábeis e aos que concluíram o curso de Técnico em Contabilidade, bem como aos 
estudantes do último ano letivo do curso de nível superior. (grifo nosso) 

O entendimento do requerente é o de que não há nenhuma justificativa 
legal ou moral para esse tipo de discriminação com os estudantes dos cursos técnicos, 
claramente prejudicados com a medida. 

Essa injustiça, segundo o requerente, persiste, uma vez que o edital do 
exame de suficiência nº 2/2013, publicado no Diário Oficial da União pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, no dia 28 de junho de 2013, estabeleceu prazos de validade 
diferenciados para os aprovados nos exames de bacharéis e técnicos, respectivamente. 

Eis o texto do referido edital, em seu Subitem 7.8: Os aprovados na prova 
para bacharel em Ciências Contábeis terão o prazo de 2 (dois) anos, a contar da data 
da publicação da relação dos aprovados no Diário Oficial da União, para requererem 
o registro profissional no CRC. Os aprovados na prova para Técnico em Contabilidade 
terão o prazo até 1º de junho de 2015 para requererem o registro profissional no CRC, 
conforme o disposto na Lei n.º 12.249/2010. 

O requerente argumenta que justo seria o CFC conceder prazo de vali-
dade idêntico para todos os aprovados nos exames de suficiência, sejam técnicos ou 
bacharéis, apenas fazendo eventual ressalva no próprio edital em relação aos Técnicos 
em Contabilidade aprovados, os quais, caso procurasse o referido registro após o prazo 
previsto na Lei 12.249/2010, não teriam asseguradas as atribuições privativas previstas 
nas alíneas “a” e “b” do art. 25 do Decreto-Lei 9.295/46.

O argumento utilizado é o do direito a tratamento equânime que está 
consagrado em cláusula pétrea da Constituição Federal, segundo a qual, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. (Caput do art. 5º). 

Em síntese, é a seguinte a consulta e pedido de esclarecimentos formu-
lados à Câmara de Educação Básica: 
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Realizadas essas considerações e no intuito de evitar dúvidas, esclarecer 
e dar maior segurança jurídica aos alunos dos cursos técnicos em contabilidade, seria 
importante que esse Conselho Nacional de Educação confirmasse a correção ou não 
dos entendimentos trazidos nessa consulta, na forma abaixo: 

a) que a Lei nº 12.249/2010 em nada alterou a existência legal dos cursos 
técnicos em contabilidade e que as escolas devidamente credenciadas e autorizadas 
poderão continuar a oferecer o curso após 1º/6/2015. 

b) que a Lei nº 12.249/2010 não determinou a extinção da profissão do 
técnico em contabilidade e que os diplomados pelos cursos técnicos em contabilidade 
estão amparados no Decreto-Lei nº 8.191/1945 e pela Lei nº 9.394/1996 que lhe asse-
guram, respectivamente, o título de Técnico em Contabilidade e a validade nacional da 
habilitação profissional que receberam. 

c) que a Lei nº 12.249/2010 apenas e tão somente retirou dos técnicos 
em contabilidade as atribuições privativas que estavam designadas nas alíneas a e b do 
Artigo 25 do Decreto-Lei n. 9.295/1946 e que todas as demais atribuições e atividades 
exercidas atualmente pelos técnicos em contabilidade e que não sejam privativas dos 
contadores podem continuar a serem exercidas plenamente pelos técnicos em contabi-
lidade, na forma do Artigo 5º, Inciso VII da Constituição Federal. 

d) que o direito de registro nos CRC do Técnico em Contabilidade, mesmo 
após 1º/6/2015, não lhe foi vedado pela Lei nº 12.249/2010, mas tão somente garan-
tiu aos que o fizerem até 1º/6/2015 o direito de exercer a profissão com as atribuições 
privativas previstas na legislação vigente a época da promulgação da lei. 

e) que a exigência de exame de suficiência para os técnicos em contabili-
dade, prevista na Resolução CFC nº 1.373/2011, como pré-requisito para obtenção de 
registro profissional de técnico em contabilidade, não encontra amparo legal, uma vez 
que a alteração trazida pela Lei nº 12.249/2010 no artigo 12 do Decreto-Lei apenas am-
para a obrigatoriedade do exame para os Bacharéis em Ciências Contábeis, em nada 
afetando os Técnicos em Contabilidade. 

f) que o tratamento normativo desigual dispensado aos estudantes e 
egressos dos cursos técnicos em comparação ao dispensado aos estudantes e egressos 
dos cursos de bacharelado, previsto nas normas reguladoras dos exames de suficiência 
do CFC, também nos parece não ter amparo legal, além de ser injusto e ferir os princí-
pios de igualdade estabelecidos em nossa carta magna. 

O requerente ainda solicita que, uma vez analisado o assunto conclu-
sivamente por parte da Câmara de Educação Básica, dada a relevância do tema, seja 
encaminhada cópia da resposta à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 
MEC; à Comissão de Assuntos Sociais do Senado, onde o assunto está em discussão; ao 
Ministério Publico Federal; à Promotoria de Justiça do Distrito Federal e ao Conselho 
Federal de Contabilidade. 

A Câmara de Educação Básica decidiu, após intenso debate dos termos 
do presente Parecer, formular uma consulta prévia à CONJUR/MEC sobre os aspectos 
legais que envolvem a matéria. A consulta do Conselho Nacional de Educação foi res-
pondida pelo   Parecer CONJUR/MEC nº 403/2014, de 30 de abril do corrente, deta-
lhadamente relatado pelo Procurador Federal, Consultor Jurídico Adjunto em matéria 
Educacional, Dr. Henrique Trócoli Junior, o qual chegou à seguinte conclusão, no item 
26 de seu bem lançado Parecer: 
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26. Portanto, em resposta à consulta formulada, esta Consultoria Jurídica 
responde o seguinte: 

a) o advento da Lei nº 12.249, de 2010, não extinguiu o ensino técnico e 
profissionalizante em contabilidade, que continua a ser previsto no Catalogo Nacional 
de Cursos Técnicos de Nível Médio, criado pela Portaria MEC nº 870/2008, com base 
da Resolução CNE/CEB nº 3/2008, fundamentada no Parecer nº 11/2008, ou seja, é 
pertinente e legítima a conclusão adotada na minuta de voto do Ilustre Conselheiro 
Relator quando afirma, in verbis, A Lei nº 12.249/2010 em nada alterou a existência 
legal dos cursos técnicos em Contabilidade e, assim, as escolas devidamente credencia-
das e autorizadas, nos termos da legislação e normas educacionais vigentes, poderão 
continuar a oferecer o curso Técnico em Contabilidade, mesmo após a data de 1º de 
junho de 2015; 

b) com o advento da Lei nº 12.249, de 2010, norma fundada nos artigos 
5º, XIII e 22, XVI, da CF/88, exige-se para o exercício profissional de contabilista: a) 
diploma de bacharel em Ciências Contábeis reconhecido pelo MEC; b) prova de sufici-
ência e c) registro profissional em Conselho Regional de Contabilidade, na forma do art. 
12 da Lei nº 12.249, de 2010, respeitado o direito adquirido dos que já preenchiam as 
condições de habilitação antes da vigência da lei, conforme já reconhecido pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça. 

II – VOTO DO RELATOR 

À vista do exposto, nos termos deste Parecer, responda-se ao professor 
Igor Gonçalves Torres, diretor e mantenedor do Instituto Monte Horebe, que oferece o 
curso de Técnico em Contabilidade, de forma ininterrupta, desde 1999, no sentido de 
que esta Câmara de Educação Básica entende: 

1. A Lei nº 12.249/2010 em nada alterou a existência legal dos cursos téc-
nicos em Contabilidade e, assim, as escolas devidamente credenciadas e autorizadas, 
nos termos da legislação e normas educacionais vigentes, poderão continuar a oferecer 
o curso de Técnico em Contabilidade, mesmo após a data de 1º de junho de 2015. 

2. A Lei nº 12.249/2010 não determinou a extinção da profissão do Técni-
co em Contabilidade e, assim, os diplomados pelos cursos de Técnico em Contabilidade 
estão plenamente amparados pelos dispositivos legais do Decreto-Lei nº 8.191/45 e da 
Lei nº 9.394/96, que lhe asseguram, respectivamente, o título de Técnico em Contabili-
dade e a validade nacional da habilitação profissional que receberam. 

3. A Lei nº 12.249/2010, apenas e tão somente, retirou do Técnico em 
Contabilidade as atribuições privativas que estavam designadas nas alíneas “a” e “b” 
do art. 25 do Decreto-Lei nº 9.295/46 e, assim, todas as demais atribuições e atividades 
exercidas atualmente pelos Técnicos em Contabilidade e que não sejam privativas dos 
contadores podem continuar sendo exercidas plenamente pelos Técnicos em Contabi-
lidade, na forma do art. 5º, inciso VIII, da Constituição Federal. 

4. No ordenamento jurídico nacional, resoluções não têm poder para 
restringir e disciplinar o que a Lei não estabeleceu, caso não haja nesta alguma deter-
minação expressa nesse sentido, sendo exatamente a situação em que se encontram 
os atuais Técnicos em Contabilidade.
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Cópias deste Parecer devem ser enviadas, após a devida homologação 
ministerial, à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educa-
ção (SETEC/MEC); à Comissão de Assuntos Sociais do Senado, onde o assunto está em 
discussão; ao Ministério Publico Federal; à Promotoria de Justiça do Distrito Federal; 
ao Conselho Federal de Contabilidade; e ao Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de 
Educação. 

Brasília (DF), 5 de junho de 2014. 
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 5 de junho de 2014. 

Conselheiro Raimundo Moacir Mendes Feitosa – Presidente 

Conselheira Maria Izabel Azevedo Noronha – 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 4.024/61 à pág. 265 do vol. 1;
Lei nº 5.692/71 à pág. 403 do vol. 1;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.741/08 à pág. 36 do vol. 35;
Lei nº 12.249/10 à pág. 30 do vol. 37;
Resolução CNE/CEB nº 3/08 à pág. 186 do vol. 39;
Resolução CNE/CEB nº 6/12 à pág. 194 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 11/08 à pág. 265 do vol. 35;
Parecer CNE/CEB nº 11/12 à pág. 276 do vol. 39.

_______________________________

PARECER CNE/CP Nº 6/2014 – Aprovado em 2.4.2014

ASSUNTO: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas 
INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno           UF: DF
COMISSÃO: Nilma Lino Gomes (presidente), Rita Gomes do Nascimento (relatora), Ana 
Dayse Rezende Dorea (membro), Erasto Fortes Mendonça (membro) e Luiz Roberto 
Alves (membro).  
PROCESSOS Nºs: 23001.000181/2004-00 e 23001.000047/2007-43 

I - RELATÓRIO 

Introdução 
O direito dos povos indígenas a uma educação escolar pautada no res-

peito aos seus processos próprios de ensino e aprendizagem e ao uso de suas línguas 
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está ancorado em ampla base legal. Dentre os fundamentos legais que visam a assegu-
rar este direito, destacam-se: 

• a Constituição Federal de 1988; 
• a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) so-

bre Povos Indígenas e Tribais, promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 5.051/2004; 
• a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

de 2007; 
• a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); 
• o Decreto nº 6.755/2009, que institui a Política Nacional de Formação 

de Profissionais do Magistério da Educação Básica; 
• o Decreto nº 6.861/2009, que dispõe sobre a Educação Escolar Indíge-

na e define sua organização em territórios etnoeducacionais; 
• as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos definidas 

no Parecer CNE/CP nº 8/2012; e 
• as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena 

na Educação Básica (Parecer CNE/CEB nº 13/2012 e Resolução CNE/CEB nº 5/2012). 

Não obstante a existência desses marcos jurídicos, efetivar a garantia do 
direito neles estabelecido permanece sendo um desafio que deve ser enfrentado de 
forma democrática pelo Estado brasileiro em diálogo com o movimento indígena e as 
organizações indigenistas. Para tanto, devem ser consideradas as especificidades, ne-
cessidades e perspectivas dos povos e comunidades indígenas na implementação e 
execução das ações educacionais. 

Assim, tendo em vista o número reduzido de professores indígenas com 
a formação adequada para atuar em todas as etapas da Educação Escolar Indígena1, é 
posto, para os promotores e gestores das políticas públicas educacionais, o desafio do 
atendimento à demanda crescente pela formação de professores indígenas, tanto no 
âmbito do Magistério em Nível Médio quanto no Ensino Superior. 

Esta questão tem sido objeto de apreciação e normatização no Conselho 
Nacional de Educação (CNE) por meio do estabelecimento, em 1999, das Diretrizes 
para o Funcionamento das Escolas Indígenas e das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, definidas em 2012. Além destas, 
o Parecer CNE/CP nº 10/2002, ao responder a consulta da Organização dos Professores 
Indígenas de Roraima (OPIR), oferece orientações para a oferta da formação de profes-
sores indígenas no Ensino Superior. 

O CNE instituiu, em setembro de 2004, no âmbito de seu Conselho Pleno, 
uma comissão de caráter permanente com a função de “regulamentar, de forma inte-
grada e articulada, todo o processo de Educação Escolar Indígena, em todos os níveis 
e modalidades de ensino, um dos quais, o de formação de professores indígenas no 
ensino superior”. Para dar conta dessa tarefa, esta comissão foi reconstituída ao longo 
dos seus quase dez anos de existência. Para sua atual composição, por meio da Portaria 

1    Estas diretrizes, alinhadas com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na 
Educação Básica (Parecer CNE/CEB nº 13/2012 e Resolução CNE/CEB nº 5/2012), referem-se aos processos 
de formação docente para professores indígenas com vistas a suas atuações nas etapas e modalidades da 
Educação Escolar Indígena. 
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CNE/CP nº 4, de 22 de agosto de 2012, o CNE designou os conselheiros Ana Dayse Re-
zende Dórea (membro), Erasto Fortes Mendonça (membro), Gilberto Gonçalves Garcia 
(membro), Luiz Roberto Alves (membro), Nilma Lino Gomes (presidente) e Rita Gomes 
do Nascimento (relatora). 

A demanda pela definição de diretrizes nacionais para a formação de 
professores indígenas, no Ensino Superior e, excepcionalmente, no Ensino Médio, ga-
nhou relevo a partir das deliberações da I Conferência Nacional de Educação Escolar In-
dígena (I CONEEI), realizada em 2009. Considerada espaço democrático privilegiado de 
debates e de deliberações, com o intuito de celebrar, promover e fortalecer a Educação 
Escolar Indígena, a I CONEEI produziu um documento final utilizado como referência 
principal para a construção destas diretrizes. 

O Ministério da Educação (MEC), em atenção às demandas apontadas 
na I CONEEI, convocou um grupo de especialistas indígenas e não indígenas para a 
instituição do Grupo de Trabalho Multidisciplinar designado para subsidiar a comis-
são bicameral do CNE na elaboração destas diretrizes. O referido Grupo de Trabalho 
(GT), por meio da sua equipe de formação de professores, produziu o relatório “Sub-
sídios às diretrizes nacionais para a formação dos professores indígenas”, entregue 
ao CNE em 2012. Além destas contribuições, foram incorporadas ainda as provenien-
tes da consulta pública realizada pelo CNE entre os meses de outubro e dezembro 
de 2012. 

Há que se destacar, além das atividades inerentes à comissão bicame-
ral, o trabalho do GT, realizado, sobretudo, por meio da equipe responsável pelas 
discussões sobre formação de professores indígenas. Esta equipe participou ati-
vamente da promoção e organização de dois eventos ocorridos em 2010 ligados à 
temática. O primeiro, promovido pelo Observatório de Educação Escolar Indígena 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), intitulado “Interculturalidade 
e Formação de Professores Indígenas: análise das experiências em curso”, foi re-
alizado na cidade de Belo Horizonte. Esse evento contou com a presença de re-
presentantes indígenas e das Instituições de Educação Superior (IES) que ofertam 
cursos de licenciatura intercultural para a formação de professores indígenas e teve 
como objetivo construir um quadro situacional das licenciaturas nas diferentes IES. 
O segundo evento, denominado “XV Seminário de Formação Superior Indígena: 
consolidando uma Política Nacional de Educação Superior Indígena”, promovido 
pelo Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de 
Roraima (UFRR), ocorreu na cidade de Boa Vista. Seu objetivo foi discutir as bases 
para a instituição de uma política de apoio aos estudantes indígenas que ingressam 
no Ensino Superior, além de se promover o intercâmbio de experiências relaciona-
das à Educação Superior Indígena. 

Os trabalhos do GT foram encerrados com a aprovação dos subsídios na 
Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena (CNEEI). É importante destacar, ain-
da, que, na própria CNEEI, no exercício de sua função de assessorar o Ministério da 
Educação na formulação de políticas para a Educação Escolar Indígena, foi criada uma 
subcomissão para tratar do acompanhamento das diretrizes para a Educação Escolar 
Indígena e da formação dos seus professores, coordenada pela conselheira Rita Gomes 
do Nascimento, representante do CNE nesta comissão. 
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Em 2011 e 2012, o CNE, em parceria com a atual Secretaria de Educa-
ção Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do MEC, promoveu, 
em Brasília, dois seminários nacionais voltados para a discussão das diretrizes para a 
Educação Escolar Indígena. Nestes foram debatidos os principais desafios enfrentados 
pelas instituições formadoras e seus estudantes nos cursos de formação de professores 
indígenas. 

Em resumo, estas diretrizes são o resultado de um trabalho coletivo que 
expressa o compromisso dos diferentes atores sociais envolvidos com a promoção da 
justiça social e a defesa dos direitos dos indígenas na construção de projetos escolares 
próprios. 

Estas diretrizes, de caráter mandatório, objetivam: 
• regulamentar os programas e cursos destinados à formação inicial e 

continuada de professores indígenas no âmbito dos sistemas de ensino, de seus órgãos 
normativos e das instituições formadoras; 

• contribuir para o processo de construção de normativas locais que vi-
sem a orientar as políticas públicas no campo da formação de professores indígenas; e 

• afirmar e zelar pelo direito dos povos indígenas a uma educação es-
colar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue/multilíngue e comunitária, com 
qualidade sociocultural e pertinência pedagógica e territorial. 

1. A formação de professores indígenas no Brasil na atualidade 
As primeiras experiências de formação de indígenas para atuarem nas 

escolas de suas comunidades remontam ao final da década de 1960. Inicialmente 
formados como monitores bilíngues para auxiliar nos processos de escolarização nas 
Línguas Portuguesa e Indígena, ofertados pelo Summer Institute of Linguistic (SIL) em 
parceria com a Fundação Nacional do Índio (Funai), os indígenas assumirão, a posteriori 
e de forma gradativa, a docência nas escolas indígenas. 

Na atualidade, como forma de se garantir a qualidade sociocultural do 
ensino e da aprendizagem nestas escolas, faz-se necessário ter a sua frente, como do-
centes e como gestores, os próprios indígenas pertencentes a suas respectivas comu-
nidades. Tal concepção, já ancorada em ampla base legal, está consagrada no art. 19 
da Resolução CNE/CEB nº 5/2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Escolar Indígena na Educação Básica (Seção II - Dos professores indígenas: 
formação e profissionalização). 

Desse modo, os professores indígenas apresentam-se, em muitos casos 
do atual cenário político e pedagógico, como um dos principais interlocutores nos pro-
cessos de construção do diálogo intercultural, mediando e articulando os interesses de 
suas comunidades com os da sociedade nacional em geral e com os de outros grupos 
particulares, promovendo, com isso, a sistematização e a organização de novos saberes 
e práticas. 

É deles também a tarefa de refletir criticamente e de buscar estratégias 
para promover a interação dos diversos tipos de conhecimentos que se apresentam e 
se entrelaçam no processo escolar: de um lado, os conhecimentos ditos universais, a 
que todo estudante, indígena ou não, deve ter acesso, e, de outro, os conhecimentos 
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étnicos, próprios ao seu grupo social de origem, que, outrora negados, hoje assumem 
importância política e cultural crescente nos contextos escolares indígenas. 

Sendo assim, formar indígenas para serem professores e gestores das 
escolas indígenas constitui hoje um dos principais desafios que deve ser enfrentado de 
modo prioritário para a consolidação de uma Educação Escolar Indígena pautada pelos 
princípios da diferença, da especificidade, do bilinguismo/multilinguismo, da intercul-
turalidade e do comunitarismo. 

A formação de professores indígenas tem-se apresentado como uma ta-
refa complexa tanto para os Sistemas de Ensino e suas instituições formadoras quanto 
para as próprias escolas indígenas e seus professores. Diante da complexidade dessa 
tarefa, tem-se buscado soluções diferentes em várias localidades do País, não havendo, 
desse modo, um único modelo a ser adotado, dadas a heterogeneidade e a diversida-
de de situações sociolinguísticas, culturais, históricas, de formação e de escolarização 
vividas pelos professores indígenas e por suas comunidades. Além disso, as instituições 
formadoras apresentam também desenhos institucionais e contextos políticos que pe-
culiarizam os casos de oferta destas formações. Destaca-se, ainda, em certos contex-
tos, o fato de não haver oferta de cursos de formação para os professores indígenas, 
mesmo existindo uma grande demanda, considerando-se, por exemplo, os dados rela-
tivos ao número de escolas, alunos e professores indígenas. 

Não obstante a diversidade dessas condições, estimulados por uma favo-
rável conjuntura política nacional, os professores indígenas têm demandado, de modo 
crescente, uma formação docente diferenciada que, ao lado de um melhor desenvolvi-
mento de suas práticas de educação escolar, vise a ampliar suas participações político-
-pedagógicas na gestão dos processos formativos, bem como as dos demais membros 
de suas comunidades de pertencimento. Buscam, com essa atitude, posicionar-se 
como sujeitos políticos atuantes na criação e na implementação das políticas educacio-
nais que lhes dizem respeito, conforme assegurado na legislação. 

Como consequência da busca por escolarização dos povos indígenas e de 
afirmação de seu protagonismo, nos últimos anos, o número de professores indígenas 
tem aumentado significativamente. Em 1999, quando o MEC realizou o primeiro censo 
específico desta modalidade, o total de professores indígenas chegava ao percentual 
de 76,5%. Estima-se, atualmente, que esse contingente corresponda a aproximada-
mente 95%, segundo projeção da Coordenação-Geral de Educação Escolar Indígena 
(CGEEI) do MEC2. Este aumento, ligado à expansão do número de escolas e de alunos 
na Educação Escolar Indígena, demanda a criação de um maior número de cursos es-
pecíficos de formação para os seus professores3. 

No âmbito das ações colaborativas governamentais, tais formações vêm-
-se dando tanto por meio de cursos de magistério indígenas em Nível Médio, modali-

2   Esta coordenação está vinculada à Diretoria de Políticas de Educação do Campo, Indígena e para as Relações 
Étnico-Raciais (Dpecirer), situada no âmbito da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversi-
dade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação.

3   Segundo dados do Censo Escolar (MEC/INEP) de 2012, existem na Educação Escolar Indígena 2.954 escolas, 
234.869 alunos (mais de 50% destes estão nos anos iniciais do Ensino Fundamental) e 15.155 professores.
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dade normal, quanto mediante licenciaturas interculturais. Os magistérios indígenas4 
respondem à demanda pela oferta da Educação Infantil e os primeiros anos do Ensi-
no Fundamental, enquanto as licenciaturas interculturais5, pelos anos finais do Ensino 
Fundamental e pelo Ensino Médio. Por sua vez, as formações continuadas vêm sendo 
ofertadas também em regime de colaboração por meio de programas e cursos espe-
cíficos do MEC, das secretarias estaduais e municipais e ainda das universidades e dos 
institutos federais de educação profissional e tecnológica6. Essas formações geralmen-
te têm sido destinadas exclusivamente aos professores indígenas que já atuam nas 
escolas de suas comunidades, mas que ainda não possuem formação própria para o 
exercício docente. 

Os cursos de magistério indígenas têm funcionado como meios de se 
promover a formação escolarizada básica desses professores. Geralmente, são utili-
zados pelas secretarias de educação dos estados como única forma de oferta do En-
sino Médio nas comunidades indígenas. Além disso, em diversos contextos indígenas, 
constituem-se como principal meio para se promover a formação inicial, tendo em vis-
ta tanto a oferta insuficiente de cursos de licenciaturas específicas em Instituições de 
Educação Superior (IES) quanto as dificuldades ligadas ao acesso e à permanência dos 
professores indígenas em tais instituições. Diante disso, essas IES vêm reclamando um 
maior apoio técnico e financeiro da União para a criação e implementação, de forma 
institucionalizada, de programas e cursos de formação de professores indígenas no âm-
bito de suas atuações. 

Ainda com relação aos cursos de magistério indígenas, é relevante des-
tacar que estes foram inicialmente constituídos no âmbito dos projetos alternativos de 
educação escolar, desenvolvidos por organizações não governamentais indigenistas. A 
partir do início da década de 1990, momento em que o MEC assume, juntamente com 
estados e municípios, as responsabilidades pela Educação Escolar Indígena, é que estes 
cursos passam a ser ofertados pelos estados. Tais cursos ocorrem em etapas intensivas 
e intermediárias nos períodos de férias escolares e são realizados nas próprias comuni-
dades indígenas ou fora delas, em espaços locados para a hospedagem e a realização 
das aulas. O quadro de professores formadores é composto por profissionais ligados 
às secretarias de educação e de outras instituições indigenistas ou não. Há a deman-
da de que tais profissionais possuam experiências de trabalho com povos indígenas e 
com a Educação Escolar Indígena, exigindo-se para os que não possuam uma formação 
prévia, ancorada no conhecimento das realidades socioculturais dos povos indígenas 
contemplados nos cursos e na necessária apropriação do projeto político pedagógico 
da formação. 

Os cursos de licenciaturas interculturais, além de compor a agenda da 
oferta qualificada de Educação Escolar Indígena nas comunidades indígenas, têm-se 

4   Ofertados pelas secretarias de educação estaduais com apoio financeiro do MEC por meio do seu Plano de 
Ações Articuladas (PAR).

5   Desde 2005, o MEC fomenta, por meio de editais, a implementação do Programa de Licenciaturas Intercul-
turais Indígenas (Prolind) nas IES.

6   Há que se destacar a presença de organizações da sociedade civil que têm contribuído principalmente com 
os processos de formações continuadas e com a produção de materiais didáticos específicos (bilíngues ou 
monolíngues) em diferentes línguas indígenas.
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constituído como parte da luta desses povos por Educação Superior e, consequente-
mente, das respostas do Estado brasileiro ao atendimento dessa demanda. Nesse pro-
cesso, merece destaque o papel desempenhado pela Comissão Nacional de Educação 
Escolar Indígena (CNEEI) e das organizações de professores indígenas de base local na 
reivindicação pela criação de políticas de acesso e permanência na Educação Superior 
e, especificamente, por uma política nacional de formação docente. A respeito desta 
última, a demanda do movimento indígena é que o Estado brasileiro avance no proces-
so de construção e consolidação dessa política, atuando, por exemplo, na regularização 
e na institucionalização destes cursos nas secretarias de educação e nas IES por meio 
de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Segundo dados da CGEEI/MEC, de 2005 a 2011 estiveram em formação 
nos cursos de licenciaturas 2.620 (dois mil seiscentos e vinte) professores indígenas em 
20 (vinte) IES7 que ofertaram 23 (vinte e três) cursos em 14 (catorze) estados da fede-
ração. A heterogeneidade destas experiências se traduziu em diferentes resultados ins-
titucionais, acarretando, por exemplo, modos distintos de organização dos currículos, 
dos tempos e dos espaços de realização dos cursos, bem como formas diferenciadas de 
relacionamento entre as instituições formadoras e o movimento indígena. 

Assim, há cursos destinados a apenas um povo indígena e outros que 
buscam atender a vários povos, implicando em projetos pedagógicos diferenciados. 
Em função disso, os currículos dos cursos variam em sua organização e estrutura, sendo 
organizados por temas, eixos, núcleos, disciplinas, módulos e áreas de conhecimento. 
Alguns se propõem a habilitar os professores para atuar em toda a Educação Básica, 
outros para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental e outros, ain-
da, para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. 

As atividades de formação destes cursos ocorrem também de modo va-
riado. Há os que são realizados somente nas comunidades indígenas, os que ocorrem 
nas comunidades e nas universidades e os que se realizam em outros espaços, sejam 
próximos ou distantes das comunidades, locados para tal fim. Suas etapas se dão tam-
bém de forma bastante diversificada, associando períodos intensivos durante as férias 
escolares com etapas intermediárias nos fins de semana, uma semana por mês, a cada 
dois meses, dentre outros modelos. Essas situações implicam na necessidade de ade-
quação do calendário letivo das escolas indígenas ao da formação dos seus professores. 

As diferentes experiências de formação apontam para a necessidade de 
se considerar percursos formativos que tanto atendam às demandas atualmente exis-
tentes por todas as etapas e modalidades de educação quanto possibilitem a cons-

7   Universidade Federal do Acre (UFAC), Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM), Instituto Federal do Amazonas (IFAM), Universidade Estadual do Amazonas (UEA), 
Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Instituto Federal da Bahia 
(IFBA), Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal 
de Goiás (UFG), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul (UFMS), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal da Grande Dourados 
(UFGD), Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Universidade Federal de Roraima (UFRR) e Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
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trução de outras formas de organização da Educação Escolar Indígena em resposta às 
necessidades particulares de cada povo e comunidade. 

1.1 Principais desafios da formação de professores indígenas 

Apesar dos esforços de um conjunto de atores para a realização da 
formação de professores indígenas, pode-se afirmar que, de modo geral, os cursos 
destinados a esse fim se defrontam com vários problemas a serem superados. De 
diferentes naturezas, os desafios enfrentados assumem configurações e complexi-
dades específicas em cada contexto indígena e institucional, com destaque para a 
necessidade de: 

• estabelecimento de diálogo simétrico entre os diferentes saberes e 
conhecimentos (indígenas e não indígenas); 

• compreensão e aplicação metodológica da interculturalidade crítica 
enquanto princípio orientador do diálogo entre diferentes “racionalidades” ou ma-
neiras de explicar o mundo; 

• reconhecimento da diferença como valor e como base do direito à 
igualdade; 

• estabelecimento de processos e formas específicas de avaliação do 
ensino e da aprendizagem; 

• aprimoramento da leitura e da escrita sem desvalorização da orali-
dade; 

• articulação dos diferentes espaços de formação (comunidade, movi-
mento indígena, instituições formadoras e outros); 

• construção de formas diferenciadas de acesso e permanência dos es-
tudantes indígenas nas instituições formadoras; 

• financiamento adequado aos programas de formação de professores 
indígenas para a garantia da sua qualidade sociocultural; 

• criação das condições concretas (materiais, financeiras, pedagógicas) 
para a construção de novos percursos formativos; 

• institucionalização das experiências já implantadas nas instituições 
de Educação Superior; 

• realização da formação dos formadores; 
• articulação do “ser professor em formação” e do “ser professor na es-

cola da comunidade”. Ou seja, formar-se no processo de uma escola em construção, 
como é o caso das escolas indígenas de Nível Médio; 

• estabelecimento de uma política linguística que atenda às especifici-
dades sociolinguísticas e culturais de cada povo; 

• definição de uma concepção (e organização) de estágio para quem já 
está atuando nas escolas indígenas como docente e como gestor, articulada com a 
pesquisa e a docência; 

• efetivação da gestão colegiada, participativa e comunitária, garantin-
do a participação indígena; e 

• definição de mecanismos de avaliação e de reconhecimento dos cur-
sos de formação. 

2. Princípios e objetivos 
A formação de professores indígenas será específica, diferenciada, 

intercultural e, quando for o caso, bilíngue/multilíngue, em conformidade com os 
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princípios da Educação Escolar Indígena. Esta formação orientar-se-á pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, pelas 
presentes diretrizes instituídas neste Parecer e no seu Projeto de Resolução (anexo); 
pelas diretrizes de cada sistema de ensino voltadas para as especificidades locais da 
Educação Escolar Indígena e de suas instituições formadoras, dentre outras orienta-
ções afeitas a esta matéria. 

A construção e a implementação da Educação Escolar Indígena pressu-
põe uma formação de professores norteada pelos seguintes princípios: 

• respeito à organização sociopolítica e territorial dos povos e comuni-
dades indígenas; 

• valorização das línguas indígenas entendidas como expressão, comu-
nicação e análise da experiência sociocomunitária; 

• reconhecimento do valor e da efetividade pedagógica dos processos 
próprios e diferenciados de ensino e aprendizagem dos povos e comunidades indí-
genas; 

• promoção de diálogos interculturais entre diferentes conhecimentos, 
valores, saberes e experiências; 

• articulação dos diversos espaços formativos, tais como a comunida-
de, o movimento indígena, a família e a escola; e 

• articulação entre docentes, gestores e demais profissionais da educa-
ção escolar e destes com os educadores tradicionais da comunidade indígena. 

São objetivos dos cursos destinados à formação de professores indígenas: 
• formar, em nível da Educação Superior e, excepcionalmente, do En-

sino 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; 

• fundamentar e subsidiar a construção de currículos, metodologias e 
processos de avaliação e de gestão de acordo com os interesses de escolarização dos 
diferentes povos e comunidades indígenas; 

• desenvolver estratégias que visem à construção dos projetos pe-
dagógicos dos cursos das escolas indígenas com desenhos curriculares e percursos 
formativos diferenciados e que atendam às suas especificidades étnicas, culturais e 
linguísticas; 

• fomentar pesquisas voltadas para as questões do cotidiano escolar, 
para os interesses e as necessidades culturais, sociais, étnicas, políticas, econômicas, 
ambientais e linguísticas dos povos indígenas e de suas comunidades, articuladamen-
te aos projetos educativos dos povos indígenas; 

• promover a elaboração de materiais didáticos e pedagógicos bilín-
gues 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 

• promover a articulação entre os diferentes níveis, etapas, modalida-
des e formas da Educação Escolar Indígena, desenvolvendo programas integrados de 
ensino e pesquisa, de modo orgânico, em conformidade com os princípios da educa-
ção escolar específica, diferenciada, intercultural e bilíngue. 
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3. Construção e desenvolvimento de programas e cursos específicos 
para a formação de professores indígenas 

De modo geral, as experiências de formação de professores indígenas 
nos Níveis Médio e Superior têm-se dado mediante cursos que apresentam descon-
tinuidade em sua oferta, buscando atender a demandas pontuais de professores e 
comunidades indígenas. Esta situação põe em evidência a necessidade de se criar e 
implementar uma política nacional de formação de professores indígenas, da formação 
inicial à continuada, de forma sistemática e articulada. 

Para tanto, é fundamental que os sistemas de ensino e suas instituições 
formadoras garantam aos professores indígenas a formação em serviço e, quando ne-
cessário, concomitante com a sua escolarização. Esta formação 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 apro-
veitamento de estudos ou, ainda, excepcionalmente, em outros cursos destinados ao 
magistério indígena de Nível Médio nas modalidades normal ou técnica. 

Os cursos de formação em Nível Médio habilitarão para a docência na 
Educação Infantil8 e no primeiro segmento do Ensino Fundamental. A formação em 
Nível Superior, por meio de cursos de pedagogias interculturais ou específicas, também 
habilitará os professores indígenas para atuarem na Educação Infantil e no primeiro 
segmento do Ensino Fundamental. Já outros cursos de licenciaturas interculturais ou 
específicas habilitarão estes professores para o segundo segmento do Ensino Funda-
mental e para o Ensino Médio. 

A formação continuada dar-se-á por meio de atividades formativas, cur-
sos e programas específicos de atualização, extensão, aperfeiçoamento, especialização, 
mestrado ou doutorado. 

A formação inicial e continuada em serviço deve ser assegurada aos pro-
fessores indígenas, garantindo-se o seu afastamento, sem prejuízo ao calendário letivo 
das escolas indígenas. Essas garantias são extensivas aos indígenas que atuam na do-
cência e na gestão dos programas de Educação Escolar Indígena ofertados nas escolas 
indígenas, nas secretarias de educação, em seus órgãos regionalizados, bem como nos 
conselhos de educação. 

3.1 Perfil do professor indígena a ser formado 

Apesar das diferentes particularidades culturais e históricas e da diver-
sidade de modos de organização social e de construção política de projetos de futuro 
para as comunidades indígenas, os professores indígenas têm também exercido, na 
maioria dos casos, um papel de liderança em suas comunidades. Assim, aliada à do-
cência e à gestão, atuam como mediadores políticos e culturais no conjunto de suas 

8 O atendimento da Educação Infantil para os povos indígenas dar-se-á de acordo com suas especificidades so-
cioculturais e linguísticas, em conformidade com o disposto na Resolução CNE/CEB nº 5/2012. A LDB assegura 
em seu art. 4º, inciso I, que Educação Básica é obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 
de idade, contudo, para os povos indígenas, essa etapa não pode ser obrigatória em respeito ao direito da 
utilização de suas línguas maternas e seus processos próprios de aprendizagem de acordo com o § 2º do art. 
210 da Constituição Federal, bem como o respeito a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de 
educação de suas crianças, conforme o § 2º do art. 8 da Resolução CNE/CEB nº 5/2009.   
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relações interétnicas, protagonizando processos de reflexão crítica sobre os conheci-
mentos a serem estudados, interpretados e reconstruídos nas escolas9. 

Assim, em atenção aos perfis profissionais e políticos requeridos pelos 
povos indígenas, os cursos destinados à formação inicial e continuada de seus profes-
sores devem prepará-los para: 

• atuação e participação em diferentes dimensões da vida de suas comu-
nidades, de acordo com as especificidades de cada povo indígena; 

• conhecimento e utilização da respectiva língua indígena nos processos 
de ensino e aprendizagem; 

• realização de pesquisas com vistas à revitalização das práticas linguísti-
cas e culturais de suas comunidades, de acordo com a situação sociolinguística e socio-
cultural de cada comunidade e povo indígena; 

• articulação da proposta pedagógica da escola indígena com a formação 
de professores indígenas, em relação à proposta política mais ampla de sua comunida-
de e território; 

• articulação das linguagens orais, escritas, midiáticas, artísticas e corpo-
rais das comunidades e povos indígenas no âmbito de suas escolas; 

• apreensão dos conteúdos das diferentes áreas do conhecimento esco-
larizado e sua utilização de modo interdisciplinar, transversal e contextualizado no que 
se refere à realidade sociocultural, econômica, política e ambiental das comunidades 
e povos indígenas; 

• construção de materiais didáticos e pedagógicos multilíngues, bilín-
gues e monolíngues, em diferentes formatos e modalidades; 

• construção de metodologias de ensino e aprendizagem que sintetizem e 
potencializem pedagogias ligadas às especificidades de cada contexto escolar indígena; 

• compreensão das regulações e normas que informam e envolvem a po-
lítica educacional dos respectivos sistemas de ensino e de suas instituições formadoras; 

• compromisso com o desenvolvimento e a aprendizagem do estudante 
da escola indígena, promovendo e incentivando a qualidade sociocultural da Educação 
Escolar Indígena; 

• firme posicionamento crítico e reflexivo em relação à sua prática edu-
cativa e às problemáticas da realidade socioeducacional de suas comunidades e de 
outros grupos sociais em interação; 

• vivência de diferentes situações de ensino e aprendizagem, a fim de 
avaliar as repercussões destas no cotidiano da escola e da comunidade indígena; 

• 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 

• identificação coletiva, permanente e autônoma de processos educa-
cionais em diferentes instituições formadoras, inclusive daquelas pertencentes a cada 
povo e comunidade indígena. 

Estes aspectos apontam, entre outras coisas, para a importância da prá-
tica da pesquisa nos cursos de formação de professores indígenas. O Referencial Cur-
ricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) de 1998 e os Referenciais para a 

9 Referenciais para a Formação de Professores Indígenas, 2002, p. 20. 
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Formação de Professores Indígenas de 2002, publicados pelo MEC, destacam, neste 
sentido, a importância de se formar os professores indígenas como pesquisadores das 
práticas culturais e pedagógicas de suas próprias comunidades. 

Ganha destaque, então, o caráter formativo das pesquisas e sua impor-
tância nos projetos socioeducativos e políticos dos povos indígenas. Os professores indí-
genas devem observar, então, a relação entre as pesquisas e o “plano de vida” de seus 
grupos de pertencimento, procurando torná-los cientes e partícipes das pesquisas. 

3.2 Projetos pedagógicos de cursos e propostas curriculares 
Os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) 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. Em conso-
nância com os princípios da Educação Escolar Indígena, estes projetos devem ter 
como base: 

a) as especificidades culturais e sociolinguísticas de cada povo e comu-
nidade indígena, valorizando suas formas de organização social, cultural e linguística; 

b) as formas de educar, cuidar e socializar próprias de cada povo e comu-
nidade indígena; 

c) a necessidade de articulação entre os saberes, as práticas da formação 
docente e os interesses etnopolíticos, culturais, ambientais e linguísticos dos povos e 
comunidades indígenas; 

d) a relação entre territorialidade e educação escolar, estratégica para 
a continuidade dos povos e comunidades indígenas em seus territórios, contribuindo 
para a viabilização dos seus projetos de bem-viver; 

e) a relação dos povos e comunidades indígenas com outras culturas e 
seus respectivos saberes. 

Os PPCs de formação de professores indígenas devem indicar, às institui-
ções formadoras, estratégias necessárias à oferta de formação inicial e continuada com 
qualidade sociocultural, assegurando o direito do acesso, da permanência e da conclu-
são exitosa do formando indígena. Na promoção desta qualidade e em atendimento às 
especificidades desta formação, que requer, dentre outras coisas, a realização de suas 
atividades em espaços e tempos diversificados, será necessário que se promova momen-
tos de formação nas comunidades e nas instituições ou em outros espaços apropriados, 
observando o calendário sociocultural, econômico e ritual dos povos e comunidades, 
bem como os calendários letivos de suas escolas. Além destes espaços de formação, os 
museus, as bibliotecas, os laboratórios de ciências e de informática, as casas de cultura 
ou os centros culturais devem se constituir em importantes lugares formativos. 

Aliados a esses aspectos, também deve-se levar em consideração a im-
portância das diferentes presenças indígenas no ambiente de formação, tais como as 
dos sábios, xamãs, pajés, anciões ou “os mais velhos” e das lideranças políticas. Dada 
a importância dos papéis que desempenham na comunidade, na escola indígena e nos 
processos de formação, estes atores podem atuar como formadores, tendo os seus 
conhecimentos, saberes e experiências tradicionais valorizados. 

Nesse sentido, as instituições formadoras deverão definir estratégias 
que garantam a participação destes atores sociais em diversas atividades dos cursos. 
Quando assumem conteúdos curriculares específicos, tais como os relacionados às 
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atividades realizadas nas línguas indígenas, estes sábios devem configurar o quadro 
de formadores no projeto pedagógico do curso. Algumas instituições têm conseguido 
viabilizar suas participações caracterizando-os como colaboradores e outras ainda têm 
lhes outorgado títulos de notório saber, mecanismos que têm viabilizado a institucio-
nalização de suas presenças. 

Além destes, também se fazem presentes, geralmente, as crianças pe-
quenas que necessitam de atenção e cuidado, acompanhando seus pais nas etapas 
de realização dos cursos de formação. A presença delas, ligada ao respeito aos valores 
e às tradições culturais dos formandos indígenas, tem-se apresentado como fator de 
equilíbrio sociocultural nos momentos em que os professores indígenas encontram-se 
afastados de suas comunidades. 

Todos esses aspectos apontam para a necessidade de garantia de finan-
ciamentos públicos adequados e a busca de soluções logísticas para os problemas li-
gados ao deslocamento e à estadia destes diferentes atores nos diversos tempos e 
espaços de realização dos cursos de formação de professores indígenas. Os PPCs, com 
isso, devem prever estas situações e apontar estratégias para o seu atendimento em 
razão das características peculiares da formação de professores indígenas nas diferen-
tes regiões do País. 

As propostas curriculares da formação de professores indígenas, em 
atenção às especificidades da Educação Escolar Indígena, devem, então, ser construí-
das com base na pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, apresentando a flexi-
bilidade necessária ao respeito e à valorização das concepções teóricas e metodológi-
cas de ensino e aprendizagem de cada povo e comunidade indígena. 

Sob essa perspectiva, os currículos poderão 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. 

Na construção e organização da proposta curricular, visando à formação 
específica dos professores indígenas, deve-se considerar: 

• a territorialidade como categoria central a ser tratada em todas as di-
mensões dos componentes curriculares; 

• o conhecimento indígena, seus modos de produção e expressão; 
• a presença constante e ativa de sábios indígenas; 
• a consonância do currículo da escola indígena com o currículo da for-

mação do professor indígena, numa perspectiva reflexiva e transformadora; 
• a interculturalidade, o bilinguismo ou multilinguismo, bem como as es-

pecificidades dos contextos socioculturais expressas nas demandas educacionais e na 
participação comunitária; 

• a pesquisa como fundamento articulador permanente entre teoria e 
prática ligado ao saber historicamente produzido e, intrinsicamente, aos interesses e 
às necessidades educativas, sociolinguísticas, políticas e culturais dos povos indígenas; 

• os conteúdos relativos às políticas socioeducacionais e aos direitos indí-
genas, tendo em vista a complexidade e a especificidade do funcionamento, da gestão 
pedagógica e financeira, bem como do controle social da Educação Escolar Indígena; 

• a perspectiva do exercício integrado da docência e da gestão de proces-
sos educativos escolares e não escolares; e 

14365 miolo.indd   231 6/23/15   10:54 AM



232

• a participação indígena na gestão e na avaliação dos programas e cur-
sos de formação de professores indígenas. 

Outros componentes conformam a estrutura curricular da formação de 
professores indígenas, tais como a prática de ensino, o estágio e as atividades acadê-
mico-científico-culturais. 

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 aná-
lise de material didático-pedagógico, a experiência de gestão e a realização de pes-
quisas. Constitui-se, então, em uma dimensão estratégica no processo de formação 
docente, informando de modo privilegiado as experiências de ensinar e aprender, e, 
ainda, em um momento de excelência do exercício da crítica e da reflexão. 

Nesse sentido, construir e pensar a própria experiência docente é um 
exercício importante no processo formativo de professores indígenas na promoção de 
modelos de educação escolar assentados nas especificidades histórico-culturais e lin-
guísticas dos povos indígenas. 

A prática de ensino, na organização curricular, por este motivo, não pode 
ficar reduzida a um espaço isolado, restrita ao estágio e desarticulada do restante do cur-
so. Deve permear todo o processo formativo, de suas atividades iniciais às de conclusão. 

O estágio supervisionado, por sua vez, compreendido como importante 
componente curricular na formação docente, deve se vincular à prática de ensino. 

Nesse sentido, mesmo para aqueles que já exercem a docência, o estágio 
se faz necessário, sendo concebido como tempo e espaço privilegiados de reflexão e 
ação sobre a prática docente. 

Com vistas à garantia da qualidade socioeducativa e cultural da prática 
de ensino e do estágio supervisionado, torna-se importante que as instituições forma-
doras observem as seguintes orientações: 

• os princípios da Educação Escolar Indígena e suas práticas de pes-
quisa são elementos centrais na organização de todas as atividades do processo 
formativo; 

• 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; 

• na apresentação de suas atividades finais, podem ser utilizados semi-
nários, cadernos de estágio, produção de materiais didático-pedagógicos, vídeos, fo-
tografias e outras linguagens ligadas às tecnologias da informação e da comunicação. 

Nesses componentes curriculares a autonomia dos professores indí-
genas deve constituir-se em um de seus fundamentos, visando à construção de uma 
Educação Escolar Indígena crítica e transformadora. Isto, no entanto, não prescinde da 
necessidade de acompanhamento pedagógico dos professores em formação nas ativi-
dades da prática de ensino e do estágio supervisionado. 
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As atividades acadêmico-científico-culturais, em sua vasta possibilidade 
de realização, devem ser definidas nos projetos pedagógicos de cada curso e progra-
ma de formação. Podem ser consideradas atividades acadêmico-científico-culturais as 
participações dos cursistas nas organizações de professores indígenas, em eventos aca-
dêmicos e culturais das diferentes áreas do conhecimento, em ações junto às escolas 
indígenas e não indígenas, nos diferentes momentos sociopolíticos de cada comunida-
de ou dos outros povos indígenas. 

3.2.1 Formação dos formadores para atuarem nos programas e cursos 
de formação de professores indígenas 

Os programas e cursos destinados à formação de professores indígenas 
requerem a atuação de profissionais com experiências no trabalho com povos indí-
genas e comprometidos política, pedagógica, étnica e eticamente com os respectivos 
projetos políticos e pedagógicos que orientam esses processos formativos. 

Um dos desafios ligados à qualidade social da formação e da promo-
ção de diálogos interculturais diz respeito à necessidade de se promover a forma-
ção de formadores que atuam nos cursos de formação de professores indígenas. 
Assim, as instituições formadoras devem promover essa formação, definindo nos 
seus projetos pedagógicos de cursos os objetivos e as estratégias de sua imple-
mentação. 

Essa formação deve contemplar, nos seus fundamentos básicos: 
• as Diretrizes Curriculares Nacionais e Operacionais definidas pelo Con-

selho Nacional de Educação para a Educação Escolar Indígena e para a formação de 
seus professores; 

• as Diretrizes Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação 
para o ensino da história e da cultura dos povos indígenas nos currículos escolares; 

• o projeto pedagógico dos cursos destinados à formação inicial e conti-
nuada de professores indígenas; 

• os estudos e as pesquisas históricas, antropológicas e linguísticas sobre 
os grupos indígenas partícipes da formação. 

Com o objetivo de assegurar a qualidade e o respeito às especificidades 
desta formação, a participação dos indígenas nos quadros da docência e da gestão 
desses cursos é primordial para a colaboração institucional e a promoção do diálogo 
intercultural e do efetivo estabelecimento de relações sociopolíticas, culturais e peda-
gógicas mais simétricas. 

As instituições formadoras devem adequar suas estruturas organiza-
cionais para garantir a participação indígena no quadro docente do curso formador, 
assegurando as mesmas condições de trabalho e remuneração dispensados aos seus 
demais profissionais. 

A participação de indígenas nesses quadros, na forma dialógica e colabo-
rativa, deve ocorrer: 

• a partir da indicação das comunidades indígenas, de suas escolas e do 
colegiado do curso planejado para a formação de professores indígenas; e 
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• com base no reconhecimento dos seus saberes e papéis sociocultural, polí-
tico, religioso ou linguístico, independentemente de possuírem formação escolarizada. 

3.2.2 Gestão 
A gestão democrática dos cursos e programas destinados à formação ini-

cial 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 co-
munitário da Educação Escolar Indígena. O modelo de gestão, definido no projeto peda-
gógico do curso, é estratégico para o reconhecimento institucional e comunitário da for-
mação de professores indígenas. Desse modo, as organizações de professores indígenas 
devem participar ativamente na gestão dos programas e cursos destinados à formação 
de seus profissionais como forma de assegurar controle social e autonomia por parte dos 
professores indígenas na construção dos seus processos de educação escolar e da sua 
formação docente. Além disso, as instituições formadoras devem ampliar seus espaços 
de participação, envolvendo, além dos indígenas, as representações das instituições par-
ceiras na oferta da formação inicial e continuada de professores indígenas. 

A participação dos representantes indígenas na gestão dos cursos de 
formação deve ser viabilizada de modo pleno e efetivo, desde a elaboração e o desen-
volvimento até a avaliação do projeto pedagógico do curso. Para tanto, as instituições 
formadoras poderão criar diferentes instâncias com vistas à participação e ao controle 
social na gestão, como, por exemplo, as coordenações pedagógicas e administrativas, 
os colegiados com representação paritária, as coordenações nas comunidades indí-
genas e nas instituições formadoras, os conselhos administrativo-financeiros, dentre 
outras. Em suma, as instituições formadoras, na gestão dos seus cursos, devem institu-
cionalizar a participação indígena. 

A gestão democrática e participativa de caráter deliberativo corresponde 
à abertura e à flexibilidade inerentes às formações de professores indígenas, sobretudo 
pelo estabelecimento de diálogo direto com as comunidades indígenas. A participação 
deve, portanto, ser alargada à comunidade e não se restringir apenas à representação 
estudantil do professor indígena em formação. Essa participação deve contemplar tam-
bém os representantes dos diferentes grupos étnicos presentes nos cursos, devendo 
estar associada à possibilidade de diálogo e respeito no que se refere às formas diver-
sificadas dos povos indígenas em interagir com as instituições. 

Nesse processo, as organizações de professores indígenas têm desempe-
nhado papel importante ao acionar os sistemas de ensino em função das demandas de 
seus povos e comunidades por formações específicas e ao realizar articulações políticas 
necessárias à oferta destas formações, inclusive tomando parte em suas gestões. Isto 
evidencia a importância política da participação destas organizações nas formações, as-
pecto que contribui para a afirmação da autonomia dos povos indígenas na construção 
dos seus processos de educação escolar e da sua formação docente. 

Todos esses aspectos da gestão devem ser devidamente estruturados e 
apresentados nos projetos pedagógicos de cursos de formação para que venham a 
alcançar o devido reconhecimento institucional e recebam o apoio político e financeiro 
necessário à garantia de uma infraestrutura de qualidade social e acadêmica condizen-
te com os direitos e anseios dos povos indígenas. 
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3.2.3 Avaliação dos programas e cursos de formação 
Todos os processos de avaliação dos programas e cursos devem ter os 

princípios e objetivos enunciados neste Parecer como referências fundamentais e os 
projetos pedagógicos de cursos como marcos estratégicos referenciais. Neste sentido, 
as avaliações devem ser: 

• periódicas e sistemáticas, com procedimentos e formas diversificadas, 
incluindo conteúdos trabalhados, modelo de organização curricular, desempenho do 
quadro dos formadores e qualidade da vinculação do curso com as escolas indígenas; 

• executadas segundo procedimentos internos e externos que permitam 
a identificação das diferentes dimensões daquilo que for avaliado e sua reformulação. 

Os processos de autorização, reconhecimento e regularização de pro-
gramas e cursos destinados à formação inicial e continuada de professores indígenas 
devem considerar: 

• as Diretrizes Curriculares Nacionais, as normas complementares, as Di-
retrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena e à formação de seus 
professores; 

• os projetos pedagógicos de cada programa e curso aprovados em suas 
respectivas instituições formadoras. 

4. Promoção e oferta da formação de professores indígenas: colabora-
ção e responsabilidades 

A formação de professores indígenas deve ser uma das prioridades dos 
sistemas de ensino e de suas instituições formadoras, visando a consolidar a Educação 
Escolar Indígena como um compromisso público do Estado brasileiro. 

Os sistemas de ensino e suas instituições formadoras, em regime de co-
laboração, 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 qualidade sociocultural, em parceria com outros órgãos de 
ensino e de assistência aos índios. 

Os sistemas de ensino e suas instituições formadoras e de fomento a 
programas de iniciação à docência e à pesquisa devem definir estratégias e mecanis-
mos 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 de Nível Médio. 

De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 5/2012, compete à União “ofer-
tar programas de formação de professores indígenas [...] e das equipes técnicas dos 
Sistemas de ensino que executam programas de Educação Escolar Indígena” e, ainda, 
“orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações na área da formação ini-
cial e continuada de professores indígenas”. 

Cabe destacar que as Instituições de Educação Superior, em especial as 
mais próximas das comunidades indígenas, “devem se comprometer com as necessi-
dades de formação dos professores indígenas em nível universitário” (Parecer CNE/CP 
nº 10/2002). Além disso, essas instituições podem ser parceiras na oferta de cursos de 
formação de professores indígenas em Nível Médio. 
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No que se refere às responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal 
“caberá a estes a oferta e execução da Educação Escolar Indígena, diretamente ou por 
meio do regime de colaboração com seus municípios”, bem como, dentre outras com-
petências, “a promoção da formação inicial e continuada de professores indígenas” 
(Resolução CNE/CEB nº 5/2012). Os municípios, que tenham constituído seus sistemas 
próprios, podem ofertar a Educação Escolar Indígena e promover a formação dos seus 
professores em Nível Médio e Superior por meio de suas instituições formadoras ou 
estabelecer parcerias com outros sistemas de ensino e suas instituições formadoras 
para este fim. 

Considerando que nos últimos anos há um número crescente de profes-
sores indígenas egressos da Educação Superior, incluindo os formados nas licenciaturas 
interculturais, recomenda-se que as próprias escolas indígenas de Ensino Médio sejam 
espaços privilegiados para a oferta dos cursos de magistério indígenas, na modalidade 
normal. 

Dada a nova configuração da gestão etnoterritorializada da Educação Es-
colar Indígena, definida por meio dos Territórios Etnoeducacionais (TEEs), recomenda-
-se que a promoção e a oferta da formação de professores indígenas, contempladas 
nos Planos de Ação de cada TEE (Decreto nº 6.861/2009), ocorra no âmbito deste me-
canismo de gestão. 

Na promoção e oferta da formação de professores indígenas, deve ser 
considerada a responsabilidade da Fundação Nacional do Índio (Funai), na constituição 
de parcerias e cooperações institucionais. 

Por fim, a importância da formação dos professores indígenas para a efe-
tivação do direito dos povos indígenas a uma educação escolar específica e diferencia-
da, em conformidade com seus projetos societários, tem sido cada vez mais posta em 
evidência na agenda de reivindicações do movimento indígena pelo reconhecimento 
de seus direitos. Para que essa formação ocorra em conformidade com os princípios e 
objetivos inscritos neste Parecer e em seu Projeto de Resolução (anexo), é imprescin-
dível que os sistemas de ensino e suas instituições formadoras garantam as condições 
concretas para sua realização, destinando-se para isso recursos humanos e financeiros 
adequados. 

II - VOTO DA COMISSÃO 
À vista do exposto, propõe-se ao Conselho Pleno a aprovação das Diretri-

zes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas, na forma deste 
Parecer e do Projeto de Resolução anexo, do qual é parte integrante. 

Brasília (DF), 2 de abril de 2014. 

Nilma Lino Gomes – Presidente 
Rita Gomes do Nascimento – Relatora 
Ana Dayse Rezende Dorea – membro 
Erasto Fortes Mendonça – membro 
Luiz Roberto Alves – membro 
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III - DECISÃO DO CONSELHO PLENO 

O Conselho Pleno aprova, por unanimidade, o voto da Comissão. 

Brasília, 2 de abril de 2014. 

Conselheiro José Fernandes de Lima – Presidente 

_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ensino 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 6.755/09  à pág. 76 do vol. 36;
Decreto nº 6.861/09  à pág. 82 do vol. 36;
Parecer CNE/CEB nº 13/12  à pág. 341 do vol. 39;
Parecer CNE/CP nº 8/12  à pág. 247 do vol. 39;
Resolução CNE/CEB nº 5/12  à pág. 180 do vol. 39.

_______________________________

PARECER CNE/CEB Nº 7/14 – Aprovado em 3.9.2014
ASSUNTO: Reexame do Parecer CNE/CEB nº 3/2014, que trata da classificação de  
cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
INTERESSADO: Ministério da Educação/Subsecretaria de Assuntos Administrativos/ 
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas             UF: DF
RELATOR: Francisco Aparecido 
PROCESSO: 23001.000068/2014-98 Cordão

I -  RELATÓRIO 
Histórico 

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Assun-
tos Administrativos do MEC (CGGP/SAA/MEC), pelo memorando nº 43/2013/CGGP/
SAA/SE/MEC, encaminhou a este Conselho Nacional de Educação, em fevereiro do 
corrente, a Classificação de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
solicitando orientações quanto à interpretação a ser adotada para a concessão de In-
centivo à Qualificação de Servidores dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação. 
A solicitação está formulada nos seguintes termos:

 Tendo em vista os dispositivos legais que disciplinaram a concessão 
de Incentivo à Qualificação (IQ), percentual devido ao servidor que possuir educação 
formal superior ao exigido para o cargo titular, previsto pela Lei nº 11.091/2005, que 
dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação, no âmbito das IFES vinculadas ao MEC, e as dúvidas suscitadas acer-
ca da classificação dos cursos de nível médio, profissionalizante e médio com curso 
técnico, solicitamos orientações quanto à interpretação a ser adotada por parte da 
administração (...). 

A requerente destaca que a Lei nº 9.394/96 (LDB), na Seção IV, Capítu-
lo II, Título V, trata do Ensino Médio, conceituando-o como etapa final da Educação 
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Básica, com duração mínima de três anos. Ato contínuo, na Seção IV-A, a mesma LDB 
dispõe sobre a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, caracterizando-a como 
uma modalidade do Ensino Médio. 

Para justificar sua solicitação, a CGGP/SAA/SE/MEC enfatiza que a Educa-
ção Profissional Técnica de Nível Médio se dá de duas formas: articulada com o Ensino 
Médio (inciso I) e subsequente (inciso II), por meio de cursos ofertados àqueles que já 
concluíram o Ensino Médio. Nesse sentido, aquela Coordenação entende que os cursos 
de Ensino Médio profissionalizante e os de Ensino Médio com nível técnico são equi-
valentes aos cursos de Ensino Médio, tendo em vista a estrutura estabelecida pelo art. 
21 da LDB. Com essa interpretação, a requerente entende que o Ensino Médio com 
curso técnico corresponde à forma subsequente e que o Ensino Médio profissionali-
zante pode ser considerado como a forma articulada. Diante do exposto, ela conclui 
que ambos os cursos são de mesmo nível, não sendo um superior ao outro, mas sim 
equivalentes.

Em termos práticos, no que diz respeito especificamente à concessão de 
Incentivo à Qualificação (IQ), a requerente entende que o servidor que ocupa deter-
minado cargo cujo requisito para o ingresso é definido como “médio profissionalizante 
ou médio completo + experiência”, não faz jus ao recebimento de IQ mediante conclu-
são de curso técnico, ainda que, no ato da posse, tenha sido apresentado somente o 
Ensino Médio, uma vez que o curso técnico não configura educação formal superior à 
exigida para ingresso no cargo. Nesses termos, em se considerando a necessidade de 
atestar se, de fato, os cursos de Ensino Médio profissionalizante e os de Ensino Médio 
com nível técnico são efetivamente equivalentes ao Ensino Médio, tal qual caracteri-
zado na LDB, a CGGP/SAA/SE/MEC requer elucidações e orientações deste Conselho 
Nacional de Educação acerca da referida interpretação legal e normativa, em virtude 
da competência atribuída ao Conselho Nacional de Educação e diante da necessidade 
de pacificar o entendimento referente ao assunto, o qual é controverso no âmbito das 
instituições federais de ensino. 

Análise de mérito 

O Parecer CNE/CEB nº 3/2014, reconhece que o assunto apresentado na 
consulta encaminhada pela CGGP/SAA/SE/MEC a este Conselho Nacional de Educação 
é bastante controverso e sua interpretação legal e normativa requer cuidados especiais 
e uma verdadeira análise exegética dos seus termos no mérito do questionamento. 
Essa análise envolve especialmente os textos da própria LDB, bem como do conjunto 
das Diretrizes Curriculares Nacionais definidas por esta Câmara de Educação Básica 
para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Para melhor analisar a questão apresentada, o Parecer CNE/CEB nº 
3/2014 apreciou, preliminarmente, a própria estrutura da LDB. Ela está estruturada 
em nove títulos. O assunto em pauta é tratado no Título V: Dos Níveis e das Modali-
dades de Educação e Ensino. O Título V conta com seis Capítulos. O primeiro capítulo 
trata simplesmente da composição dos níveis escolares, no art. 21. O Capítulo II trata 
do objeto do inciso I do art. 21, isto é, da Educação Básica. O Capítulo IV, por sua vez, 
trata do objeto do inciso II do art. 21, a Educação Superior. O Capítulo II apresenta uma 
primeira seção que trata das Disposições Gerais de toda a Educação Básica; a Seção II 
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trata da Educação Infantil; a Seção III trata do Ensino Fundamental; a Seção IV trata do 
Ensino Médio; e a Seção V trata da Educação de Jovens e Adultos. A Lei nº 11.741/2008, 
entretanto, incluiu uma nova seção nesse capítulo: a Seção IV-A, que trata da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio. No entanto, essa mesma lei não revogou o Capítulo 
III, que tratava da Educação Profissional, apenas o renomeou com a denominação da 
Educação Profissional e Tecnológica. O Título V da LDB apresenta, ainda, um Capítulo 
V, que trata da Educação Especial. Na sequência, a LDB já apresenta o Título VI, que 
trata dos Profissionais da Educação, a partir do seu art. 61, já bastante alterado em sua 
redação pelas Leis nº 11.301/2006, nº 12.014/2009 e nº 12.796/2013. 

Esta Câmara de Educação Básica, na análise de mérito do Parecer CNE/
CEB nº 3/2014, julgou oportuno trazer à baila as próprias definições legais sobre o En-
sino Médio, presentes na Seção IV, Capítulo II, Título V da LDB, nos seguintes termos: 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos proces-
sos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I des-
te Capítulo e as seguintes diretrizes: 

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significa-
do da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da socie-
dade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 
conhecimento e exercício da cidadania; 

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a ini-
ciativa dos estudantes; 

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obri-
gatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, den-
tro das disponibilidades da instituição. 

IV - serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigató-
rias em todas as séries do ensino médio. 

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão orga-
nizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a  
produção moderna; 

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
§ 2º (revogado neste artigo e incluído como art. 36-A pela Lei nº 

11.741/2008). 
3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao 

prosseguimento de estudos. 
Merece destaque, também, o que está definido no Capítulo III, Título 

V, da LDB sobre a Educação Profissional e Tecnológica, na redação dada pela Lei nº 
11.741/2008: 
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Art. 39 A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos obje-
tivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação 
e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 

§ 1º Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser or-
ganizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários 
formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. 

§ 2º A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 
I - de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
II - de educação profissional técnica de nível médio; 
III - de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. 
§ 3º Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-

-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de 
acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Educação. 

Art. 40 A educação profissional será desenvolvida em articulação com o 
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições 
especializadas ou no ambiente de trabalho. 

Art. 41 O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológi-
ca, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação 
para prosseguimento ou conclusão de estudos. 

Art. 42 As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos 
seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicio-
nada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de 
escolaridade. 

Finalmente, este colegiado julgou oportuno trazer ao debate o que está 
definido na atual LDB sobre a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na redação 
dada pela Lei nº 11.741/2008, na Seção IV-A do referido Capítulo II, Título V: 

Art. 36-A. 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. 

Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, 
a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de 
ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profis-
sional. 

Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvol-
vida nas seguintes formas: 

I - articulada com o ensino médio; 
II - subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o en-

sino médio. 
Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá 

observar: 
I - os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; 
II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; 
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto 

pedagógico. 
Art. 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada,  

prevista no inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de forma: 
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I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação pro-
fissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrí-
cula única para cada aluno; 

II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o es-
teja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo ocorrer: 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; 

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunida-
des educacionais disponíveis; 

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercom-
plementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagó-
gico unificado. 

Art. 36-D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de 
nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prossegui-
mento de estudos na educação superior. 

Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível 
médio, nas formas articulada concomitante e subsequente, quando estruturados e 
organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados 
de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de cada eta-
pa que caracterize uma qualificação para o trabalho. 

É lembrado que o Ensino Médio, nos termos do art. 35 da LDB, en-
quanto etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos, objetiva 
essencialmente o prosseguimento de estudos, propiciando preparação básica para o 
trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo e se aprimorando, 
inclusive com a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico, garantindo-se a compreensão dos fundamentos científicos e tec-
nológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática. Assim, nos 
termos do § 3º do art. 36 da LDB, todos os cursos do Ensino Médio terão equivalência 
legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos. 

Entretanto, de acordo com o art. 36-A, com a redação dada pela Lei 
nº 11.741/2008, o Ensino Médio, atendida a formação geral do educando, poderá 
prepará-lo para o exercício das profissões técnicas. O parágrafo único do mesmo arti-
go explicita que a preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação 
profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino, ou 
em cooperação com instituições especializadas em Educação Profissional. A Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio poderá ser desenvolvida de duas formas: ou arti-
culada com o Ensino Médio (inciso I do art. 36-B), ou subsequente ao Ensino Médio, 
para aqueles que já o concluíram (inciso II do art. 36-B), observando-se os objetivos e 
definições contidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Educação (inciso I do parágrafo único do mesmo artigo), bem como as 
normas complementares dos respectivos sistemas de ensino (inciso II, idem, ibidem) 
e, ainda as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto peda-
gógico (inciso III, idem, ibidem). 

A Educação Profissional, por sua vez, continua sendo objeto de capítulo 
específico no Título V da LDB, mesmo após as alterações nela introduzidas pela Lei 
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nº 11.741/2008, que apenas renomeou o referido capítulo para tratar, de maneira 
mais ampla, da Educação Profissional e Tecnológica, ao invés de tratar simplesmente 
da Educação Profissional. Na redação desse novo Capítulo III, o art. 39 define que a 
Educação Profissional e Tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação na-
cional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do 
trabalho, da ciência e da tecnologia. O § 1º do artigo explicita que esses cursos pode-
rão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes 
itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. 
O § 2º do mesmo artigo define que a Educação Profissional e Tecnológica abrangerá 
os seguintes cursos: I - de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
II - de Educação Profissional Técnica de nível médio; III - de Educação Profissional 
Tecnológica de graduação e pós-graduação. 

Para a Câmara de Educação Básica, nos termos do Parecer CNE/CEB nº 
3/2014, a simples transcrição dos dispositivos legais da LDB, na redação dada pela 
Lei nº 11.741/2008, já demonstra claramente tratar-se de duas realidades distintas, 
embora complementares e intimamente interligadas, uma vez que, a rigor, distinção 
não significa divisão (distinctio non est divisio). Argumentando a contrario senso, é 
oportuno registrar que não havia motivo para que o legislador situasse a Educação 
Profissional em um capítulo específico no Titulo V da LDB, a não ser que ele dese-
jasse intencionalmente enfatizar essas duas realidades distintas. Caso fossem duas 
realidades da mesma natureza, o legislador teria incluído a Educação Profissional em 
mais uma seção do Capítulo II, como modalidade de ensino, similar ao que foi feito 
com a Educação de Jovens e Adultos. Na mesma linha de raciocínio, muito menos 
o legislador a manteria em capítulo específico quando a renomeou para Educação 
Profissional e Tecnológica no momento em que alterou diversos dispositivos da atual 
LDB por meio da Lei nº 11.741/2008. 

O Ensino Médio, enquanto etapa final da Educação Básica, conta com 
duração mínima de três anos, com carga horária mínima anual (...) de oitocentas ho-
ras, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído 
o tempo reservado a exames finais, quando houver (inciso I do art. 24 da LDB). Os 
objetivos do Ensino Médio, em suas pontes com a Educação Profissional, são os de pre-
paração básica para o trabalho (inciso I do art. 35 da LDB) e de compreensão dos fun-
damentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com 
a prática. Esta ultima finalidade é expressa, também, no art. 36 da mesma Lei, ao tratar 
dos conteúdos do Ensino Médio, definindo, no inciso I do § 1º que, ao final do Ensino 
Médio, o educando deverá demonstrar domínio dos princípios científicos e tecnológi-
cos que presidem a produção moderna. É nesse contexto que o art. 36-A da atual LDB 
define que o Ensino Médio, atendida a formação geral do educando, isto é, em termos 
de etapa final da Educação Básica, de consolidação e aprofundamento dos conheci-
mentos adquiridos no Ensino Fundamental e de preparação básica para o trabalho e a 
cidadania do educando, para continuar aprendendo, poderá, também, prepará-lo para 
o exercício de profissões técnicas. Não pode ser outro o motivo da referência específica 
que o legislador faz, no parágrafo único do mesmo art. 36-A da LDB, à preparação geral 
para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional. 

A habilitação profissional de técnico de nível médio não integra, como 
mínimo obrigatório, o conteúdo do Ensino Médio, enquanto etapa final da Educação 
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Básica, e preparação básica para o trabalho (...), o qual, neste particular, restringe-se 
ao domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção mo-
derna. Obviamente, esses conteúdos, juntamente com os demais da Educação Bá-
sica, são de fundamental importância, tanto assim que a Emenda Constitucional nº 
59/2009 tornou a oferta do Ensino Médio, nos termos do inciso I do art. 208 da Cons-
tituição Federal, gratuita nos sistemas públicos e obrigatória para todos até os 17 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 
tiveram acesso na idade própria. Esses educandos, ao final do Ensino Médio, cursado 
regularmente na idade própria, ou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
farão jus ao recebimento do correspondente certificado de conclusão do Ensino Mé-
dio, o qual o habilitará ao prosseguimento de estudos no nível da Educação Superior. 
Ainda mais, a importância desse conteúdo certificado é de tal monta que o mesmo é 
considerado condictio sine qua non para que se concretize a diplomação própria da 
habilitação profissional técnica de nível médio. Entretanto, esta habilitação não se 
confunde com o Ensino Médio. Enquanto o objetivo deste é o da preparação básica 
para o trabalho, o objetivo específico da Educação Profissional é o da habilitação do 
educando para o exercício profissional na qualidade de técnico de nível médio. 

Assim, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, consolidada 
sobre uma sólida Educação Básica, pode ser desenvolvida em diferentes formas arti-
culadas com o Ensino Médio, bem como na forma subsequente ao mesmo, no caso 
daqueles que já concluíram o Ensino Médio. Na forma articulada, quando realizada 
integradamente com o Ensino Médio, nos termos do inciso I do art. 36-C, ou mesmo 
nos termos da alínea “c” do inciso II do mesmo artigo, esse curso poderá conduzir o 
aluno tanto à conclusão do Ensino Médio, para fins de prosseguimento de estudos, 
quanto à habilitação profissional técnica de nível médio, inclusive, efetuando ma-
trícula única para cada aluno. Entretanto, neste caso, como muito bem explicita a 
Resolução CNE/CEB nº 6/2012, em seu Capítulo III, arts. 26 a 33, com fundamento 
no Parecer CNE/CEB nº 11/2012, não será possível manter a mesma carga horária 
mínima de 2.400 horas exigidas para a conclusão do Ensino Médio. Essa carga horária 
deverá ser acrescida da carga horária mínima exigida para a conclusão da respectiva 
habilitação profissional técnica de nível médio, de acordo com o Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos (CNCT), criado pela Portaria MEC nº 870/2008, com base na Re-
solução CNE/CEB nº 3/2008 e com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 11/2008. É 
nesse sentido que, sob quaisquer das formas supramencionadas que se dê, a Educa-
ção Profissional de Nível Técnico deve ser encarada como uma modalidade de ensino, 
isto é, um modo de ser da Educação Básica no que se refere ao seu nível médio. Esta 
modalidade é a que articula o Ensino Médio para todos com a Educação Profissional 
para os que assim quiserem.  

Nesses termos, embora o curso técnico de nível médio não seja de-
senvolvido no nível da Educação Superior, isto é, da graduação ou pós-graduação, a 
conclusão do Ensino Médio é condicio sine qua non para a obtenção do diploma de 
técnico de nível médio, para aqueles que concluírem os mínimos de Educação Pro-
fissional exigidos pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e pelas Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Portanto, 
embora ambos sejam cursos do mesmo nível, pode-se afirmar que o curso técnico, 
na prática, complementa o curso de Ensino Médio. Não é que um seja superior ao 
outro, como é o caso do curso de graduação em Educação Profissional Tecnológica. 
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Este, sim, é um curso de nível superior. O curso de técnico de nível médio, embora 
seja realizado no nível da Educação Básica, não pode, contudo, ser considerado como 
equivalente ao Ensino Médio, do ponto de vista da Educação Profissional, pois este é 
apenas destinado à preparação básica para o trabalho. O Ensino Médio é de nature-
za geral, destinado a todos os cidadãos, enquanto etapa final da Educação Básica, ga-
rantido como direito público subjetivo pelo § 1º do art. 208 da Constituição Federal e 
reafirmado pelo art. 5º da Lei nº 9.394/96, na redação dada pela Lei nº 12.796/2013. 
O ensino técnico é destinado à habilitação profissional para o exercício de ocupações 
técnicas no mundo do trabalho. 

Obviamente, o Parecer CNE/CEB nº 3/2014, ao referir-se à articulação 
entre Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, está se referindo 
tanto ao Ensino Médio regularmente oferecido quanto àquele ofertado na modalida-
de de Educação de Jovens e Adultos. Essas orientações não são retomadas mais deta-
lhadamente neste Parecer, porque já estão devidamente esclarecidas nos Pareceres 
CNE/CEB nº 5/2011, nº 4/2010 e nº 11/2012, os quais fundamentam, respectivamen-
te, as Resoluções CNE/CEB nº 7/2010, nº 2/2012 e nº 6/2012, que definiram, pela 
ordem, Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica, Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio. 

O Parecer CNE/CEB nº 3/2014 registrou, também, que o mesmo es-
tava tratando a questão suscitada pela CGGP/MEC tão somente a partir da vigência 
da Lei nº 9.394/96, lembrando, por exemplo, que em relação à vigência da Lei nº 
7.044/82, as ambíguas habilitações básicas profissionalizantes não geraram direitos 
profissionais, portanto, essas habilitações são equivalentes aos cursos de ensino de 
segundo grau, atual Ensino Médio, para todos os fins e direitos. É possível, inclusive, 
que a expressão Ensino Médio profissionalizante utilizada pela Tabela de Percentuais 
de Incentivo à Qualificação esteja contaminada por expressão similar utilizada pela 
Lei nº 7.044/82. Foi ressaltado, inclusive, que, no âmbito da reforma educacional 
ditada pela Lei nº 5.692/71, todo o ensino de segundo grau, atual Ensino Médio, 
era de natureza profissionalizante e deveria conduzir a uma habilitação profissional 
técnica. Entretanto, os currículos mínimos definidos pelo antigo Conselho Federal de 
Educação para o ensino de segundo grau de natureza profissionalizante, com base 
no Parecer CFE nº 45/72, previam a existência de habilitações profissionais plenas 
de técnico e habilitações profissionais parciais, diferentes da habilitação profissional 
técnica. Nesse caso, tais habilitações parciais, normalmente identificadas com o au-
xiliar técnico, mas sem correspondência real necessária com o mundo do trabalho 
e orientada muito mais para a continuidade de estudos em nível superior que ao 
exercício profissional, não guardam equivalência alguma com o atual técnico de nível 
médio. De acordo com a Lei nº 5.692/71, apenas o portador de diploma de técnico de 
segundo grau, portanto, concluinte de uma habilitação profissional plena, guardaria 
total equivalência com o atual portador de diploma de técnico de nível médio, com 
a ressalva de que o conteúdo chamado profissionalizante era ofertado em 50% do 
currículo do ensino de segundo grau, atual Ensino Médio. 

À vista do exposto, o voto aprovado pelo Parecer CNE/CEB nº 3/2014 
orientou para que fosse respondido à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do 
Ministério da Educação no sentido de que o servidor que apresentasse o correspon-
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dente diploma de técnico de nível médio, de acordo com a legislação e normas edu-
cacionais vigentes, faria jus ao recebimento do correspondente Incentivo à Qualifi-
cação (IQ), nos termos do art. 12 da Lei nº 11.091/2005, tomando-se como base o 
percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo referido servidor, 
na forma da Tabela de Percentuais de Incentivo à Qualificação, incluída pela Lei nº 
12.772/2012, observados os seguintes parâmetros: 

Portador de diploma de técnico de nível médio devidamente registrado, 
nos termos da legislação e normas educacionais vigentes, em área de conhecimento 
com relação direta ao ambiente organizacional de atuação do servidor, fará jus ao 
recebimento de Incentivo à Qualificação correspondente ao percentual de 20%. 

Portador de diploma de técnico de nível médio devidamente registra-
do, nos termos da legislação e normas educacionais vigentes, em área de conhe-
cimento com relação indireta ao ambiente organizacional de atuação do servidor, 
fará jus ao recebimento de Incentivo à Qualificação correspondente ao percentual 
de 10%. 

Assim, o Parecer CNE/CEB nº 3/2014 foi aprovado por unanimidade por 
esta Câmara de Educação Básica, em 4 de junho do corrente, após exaustivos deba-
tes. Entretanto, encaminhado o Parecer em tela ao Gabinete do Ministro da Educa-
ção para a devida homologação, em 11 de junho do corrente, o mesmo foi imediata-
mente tramitado, de ordem do Chefe de Gabinete do Ministro, para a Subsecretaria 
de Assuntos Administrativos “para análise e eventuais providências cabíveis”, com 
a recomendação de que, “após, seja encaminhado à Consultoria Jurídica (CONJUR/
MEC), solicitando a fineza de emissão de parecer”. 

O Parecer CNE/CEB nº 3/2014, entretanto, sequer foi encaminhado à 
apreciação da CONJUR/MEC, uma vez que a Coordenadora Geral de Gestão de Pesso-
as acolheu preliminarmente Parecer de técnicos da Coordenadoria de Legislação de 
Pessoal e Orientação Técnica, o qual, após enfatizar que o questionamento do órgão 
versou sobre a “equivalência dos cursos de Ensino Médio profissionalizante e Ensino 
Médio com nível Técnico com o Ensino Médio”(SIC), ressaltou que o Parecer CNE/
CEB nº 3/2014, em sua conclusão, não respondera claramente ao questionamento 
formulado. 

O documento que analisou o Parecer CNE/CEB nº 3/2014, conside-
rando que a questão central não fora respondida, propôs a devolução do proto-
colado ao Conselho Nacional de Educação, argumentando que, diante da resposta 
incompleta, é válido reafirmar o questionamento elaborado pela CGGP/MEC nos 
seguintes termos: 

No entanto, considerando a necessidade de atestar se, de fato, os cur-
sos de Ensino Médio profissionalizante e os de Ensino Médio com nível técnico são 
efetivamente equivalentes ao Ensino Médio, requeremos orientações acerca da refe-
rida interpretação. 

Diante do exposto, ressalte-se que a dúvida suscitada naquela ocasião, 
embora tenha relação com o pagamento do Incentivo à Qualificação devido aos ser-
vidores pertencentes ao Plano de Carreira dos Cargos Carreira dos Técnicos-Admi-
nistrativos em Educação (PCCTAE), restringe-se tão somente à equivalência entre os 
cursos de Ensino Médio Profissionalizante e Ensino Médio com nível Técnico com o 
Ensino Médio. 
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Nesse sentido, considerando a necessidade de pronunciamento do Con-
selho Nacional de Educação acerca da matéria em comento, reiteramos os termos do 
memorando em voga, solicitando que o referido Conselho esclareça se os cursos de 
Ensino Médio profissionalizante e os de Ensino Médio com nível técnico são efetiva-
mente equivalentes ou superiores ao Ensino Médio. 

Dessa forma submetemos a matéria à apreciação superior, sugerindo 
posterior encaminhamento ao Conselho Nacional de Educação para manifestação 
acerca da dúvida ora suscitada. 

Assim foi que, em 22 de agosto do corrente, o processo retornou a esta 
Câmara de Educação Básica “para as providências cabíveis”. Debatendo o assunto 
em reunião do dia 29 de setembro, a CEB julgou que a providência cabível seria o 
reexame do Parecer CNE/CEB nº 3/2014, esclarecendo que o mesmo respondeu por 
inteiro à pergunta formulada, que pode não ter sido bem interpretada, até mesmo 
por conta da extensão da resposta dada, aqui reafirmada. 

Após a longa exegese contida no referido Parecer sobre os textos legais 
e normativos, especialmente da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
e das Diretrizes Curriculares Nacionais definidas para a Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio, os titulares da Câmara de Educação Básica do CNE entenderam que, 
para responder pontualmente ao questionamento apresentado pela referida Coor-
denadoria de Legislação de Pessoal e Orientação Técnica, ainda deveria ser acrescen-
tado o seguinte: 

Não há equivalência plena entre a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio e o Ensino Médio, tal como este é definido pelo art. 35 da LDB, nos 
seguintes termos: 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo  
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 
crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos pro-
cessos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, como muito bem en-
fatizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Parecer CNE/CEB 
nº 5/2011 e Resolução CNE/CEB nº 2/2012), e para a Educação Profissional de Nível 
Técnico (Parecer CNE/CEB nº 11/2012 e Resolução CNE/CEB nº 6/2012), assenta-se 
sobre uma sólida Educação Básica, que tem no Ensino Médio sua etapa final e de 
consolidação, mas com ele não se confunde. Tanto isto é verdade, que a LDB trata da 
Educação Profissional e Tecnológica em Capítulo à parte (III), no seu Título V, dedica-
do à definição “dos níveis e das modalidades de educação e ensino”. Não está nem 
no Capítulo II, que trata da Educação Básica, o qual contempla o “Ensino Médio” na 
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seção IV, e nem no Capítulo IV, que trata da Educação Superior, de graduação e pós-
-graduação. A Lei nº 11.741/2008, para caracterizar a possibilidade da oferta integra-
da da Educação Profissional Técnica de Nível Médio junto com o Ensino Médio, a qual 
poderá ser desenvolvida “nos próprios estabelecimentos de Ensino Médio ou em 
conjunto com instituições especializadas em Educação Profissional” (parágrafo único 
do art. 36-A), inseriu na versão original da LDB uma seção IV-A, deixando claro, con-
tudo, que “o Ensino Médio, atendida a formação geral do educando (com o mínimo 
de 2.400 horas), poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas” (para essa 
habilitação técnica será exigido, dependendo da habilitação profissional, de acordo 
com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o mínimo de 800 horas, 1.000 horas ou 
1.200 horas). Observe-se que os textos entre parênteses foram incluídos pelo Rela-
tor apenas para o fim de melhor explicitar o conteúdo da informação. A Educação 
Profissional e Tecnológica, que inclui a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
(inciso II do art. 39) está inserida no referido Capitulo III do Título V da LDB, com a 
seguinte caracterização: “A Educação Profissional e Tecnológica, no cumprimento dos 
objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia” (art. 39 da Lei nº 
9.394/96, com a redação dada pela Lei nº 11.741/2008). 

Não é possível falar com propriedade, portanto, em equivalência de 
estudos entre o Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, pois 
um objetiva a “preparação básica para o trabalho” (art. 35 da LDB), outra objetiva o 
“preparo para o exercício de profissões técnicas” (arts. 36-A e 39 da LDB). Um tem 
carga horária mínima de 2.400 horas; entretanto, para a obtenção do diploma de 
técnico, além da conclusão do Ensino Médio, será requerido cumprir mais 800 horas, 
1.000 horas ou 1.200 horas, dependendo da habilitação profissional cursada. Ao final 
do primeiro, o concluinte recebe “certificado de conclusão do Ensino Médio” e, ao 
final da segunda, o concluinte recebe o correspondente “diploma de técnico de nível 
médio”. Portanto, são distintos e merecem ser tratados como tais para os efeitos das 
Leis nº 11.091/2005 e nº 12.772/2012. A questão central, conforme já fora explicita-
da no Parecer CNE/CEB nº 3/2014, não está em saber se um é superior ao outro ou se 
são equivalentes. Não há nem relação de superioridade e inferioridade e nem relação 
de equivalência, pura e simples. São de natureza diferente. Essa distinção, entretan-
to, não impede que o curso técnico de nível médio possa ser realizado nas formas 
integrada, concomitante ou subsequente ao Ensino Médio. Pode, perfeitamente, 
mas não no lugar do Ensino Médio, como pretendeu a revogada Lei nº 5.692/71, 
que conseguiu a façanha de não formar adequadamente nem para a continuidade 
de estudos em nível superior, nem preparar para o exercício profissional no mundo 
do trabalho. Tanto isso é verdadeiro, que os dispositivos da Lei nº 5.692/1971 foram 
revogados logo no início da década seguinte, pela Lei nº 7.044/82, também revogada 
pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, definida a partir da Cons-
tituição Federal de 1988. 

II – VOTO DO RELATOR 

À vista do exposto, nos termos deste Parecer, responda-se à Coorde-
nação Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Educação (CGGP/MEC), no sen-
tido de que não há nem relação de superioridade e inferioridade e nem relação de 
equivalência pura e simples entre um curso de Ensino Médio e um de Educação 
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Profissional Técnica de Nível Médio. São de natureza diferente. Em termos de prepa-
ro profissional, o Ensino Médio objetiva apenas a preparação básica para o trabalho, 
enquanto que a Educação Profissional Técnica de Nível Médio objetiva a habilitação 
profissional para o exercício de ocupações técnicas no mundo do trabalho. O primei-
ro enseja a obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio, enquanto etapa 
de conclusão da Educação Básica, condição para continuidade de estudos na Educa-
ção Superior, ao passo que o outro enseja a obtenção de diploma de técnico, o qual, 
uma vez registrado, tem validade nacional como habilitação profissional técnica de 
nível médio, reconhecida pelo mundo do trabalho. Portanto, são dois cursos distin-
tos, que geram direitos distintos, embora possam ser ofertados na forma articulada 
com o Ensino Médio, seja com ele integrado, seja em programas desenvolvidos con-
comitantemente, bem como na forma subsequente ao Ensino Médio. 

Brasília, (DF), 3 de setembro de 2014. 

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 3 de setembro de 2014. 

Conselheiro Antonio Ibañez Ruiz – Presidente em exercício
______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Emenda Const. nº59/09 à pág. 21 do vol. 36;
Lei nº 5.692/71 à pág. 403 do vol. 1;
Lei nº 7.044/82 à pág. 48 do vol. 9;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.301/06 à pág. 43 do vol. 33;
Lei nº 11.741/08 à pág. 36 do vol. 35;
Lei nº 12.014/09 à pág. 62 do vol. 36;
Lei nº 12.796/13 à pág. 25 do vol. 40;
Resolução CNE/CEB nº 3/08 à pág. 186 do vol. 35;
Resolução CNE/CEB nº 7/10 à pág. 158 do vol. 37;
Resolução CNE/CEB nº2/12 à pág. 167 do vol. 39;
Resolução CNE/CEB nº 6/12 à pág. 194 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 11/08 à pág. 265 do vol. 35;
Parecer CNE/CEB nº 4/10 à pág. 177 do vol. 37;
Parecer CNE/CEB nº 5/11 à pág. 143 do vol. 38;
Parecer CNE/CEB nº 11/12 à pág. 276 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 3/14 à pág. 197 deste volume.

_______________________________
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10(*) PARECER CNE/CEB Nº 8/14 – Aprovado em 9.10.2014
ASSUNTO: Atualização do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e reexame do 
Parecer CNE/CEB nº 2/2014, contendo orientações quanto à oferta de cursos técnicos 
em caráter experimental.
INTERESSADO: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/ 
Diretoria de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica (MEC/SETEC/DPE)          UF: DF
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão
PROCESSOS: 23000.009434/2014-84, 23000.020841/2013-61 e 23000.021097/2013-12

 I – RELATÓRIO 
Apreciação inicial do Parecer CNE/CEB nº 2/2014 

A Diretoria de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica da Se-
cretaria de Educação Profissional e Tecnológica (DPE/SETEC/MEC) encaminhou a esta 
Câmara de Educação Básica duas Notas Técnicas distintas e complementares entre si, 
objeto dos Processos nºs 23000.020841/2013-61 e 23000.021097/2013-12, com o ob-
jetivo de subsidiar a definição de Parecer e Resolução disciplinando a oferta de cursos 
técnicos de nível médio em caráter experimental e prorrogando o prazo para sua im-
plantação. 

De acordo com dispositivos deste Conselho Nacional de Educação, o Ca-
tálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) é o documento que sistematiza e organiza 
a oferta de cursos técnicos no país, contendo as orientações básicas para a organização 
dessa oferta e para a implantação dos cursos técnicos de nível médio, com destaque 
para a nomenclatura dos cursos e as respectivas cargas horárias mínimas. 

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos foi criado pela Portaria MEC nº 
870/2008, com base na Resolução CNE/CEB nº 3/2008, fundamentada no Parecer CNE/
CEB nº 11/2008. Segundo as normas orientadoras da implantação do CNCT, os cursos 
técnicos de nível médio que não constam do Catálogo ainda podem receber, por par-
te dos órgãos próprios dos respectivos sistemas de ensino, a devida autorização de 
funcionamento em caráter experimental, observando o disposto no art. 81 da Lei nº 
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

Em relação à matéria, a Resolução CNE/CEB nº 6/2012, que define Di-
retrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
com base no Parecer CNE/CEB nº 11/2012, estabelece, no § 2º do art. 19, que são 
permitidos cursos experimentais, não constantes do Catálogo, aprovados pelo órgão 
próprio de cada sistema de ensino, os quais serão submetidos anualmente à Comissão 
Executiva de Avaliação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CO-
NAC) ou similar, para validação ou não, com prazo máximo de validade de 3 (três) anos, 
contados da data de autorização dos mesmos. 

Por sua vez, especificamente em relação aos cursos já aprovados pelos 
sistemas de ensino e colocados em funcionamento em caráter experimental até o 
final do ano de 2013, a Resolução CNE/CEB nº 4/2012, ao dispor sobre a alteração 

10   Vide Res. CONANDA nº 172/14, à pág. 328 deste volume. 
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da Resolução CNE/CEB nº 3/2008, definindo a nova edição do Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos de Nível Médio, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 3/2012, 
dispõe, em seu art. 4º, que até o dia 31 de dezembro de 2013, a Comissão Executiva 
de Avaliação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CONAC), sob a 
coordenação da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) de-
verá, conclusivamente, adotar uma das seguintes providências em relação aos cursos 
técnicos de nível médio implantados em caráter experimental, nos termos do art. 81 
da LDB, devidamente autorizados como tais pelos órgãos próprios dos respectivos 
sistemas de ensino: 

I - manter os cursos que foram aprovados para terem sua oferta em cará-
ter experimental durante mais um tempo determinado, devidamente justificado, ainda 
em regime experimental; 

II - ou incluir os cursos em questão no Catálogo Nacional de Cursos Técni-
cos de Nível Médio, devendo as instituições e sistemas de ensino promover as devidas 
adequações; 

III - ou recomendar a extinção dos referidos cursos, garantindo o direito 
adquirido pelos seus alunos de concluírem os cursos como foram iniciados. 

Atualmente, conforme informou a SETEC/MEC, está incluído no CNCT 
um total de 220 cursos, sendo que o número de cursos experimentais registrados no 
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) já 
ultrapassa a casa dos 600 cursos, o que reforça a necessidade de se estabelecer cla-
ramente novos mecanismos de regulação para conceder autorizações especiais, fora 
da regulamentação do CNCT, em caráter experimental, para a oferta de novos cursos 
técnicos de nível médio. 

Nesse sentido, a Nota Técnica SETEC/MEC nº 546/2013 apresentou pro-
posta a esta Câmara de Educação Básica para que, complementarmente ao disposto no 
art. 19 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012, seja definido o seguinte: 

a) não sejam autorizados como experimentais cursos constantes da  
Tabela de Convergência e da Tabela de Submissão ao CNCT (cursos já submetidos  
rejeitados); 

b) sejam admitidos em caráter experimental a oferta e o registro no SIS-
TEC de cursos não previstos no CNCT, mediante análise e parecer prévio da SETEC/MEC; 
e 

c) sejam admitidos como propostas de inclusão no CNCT apenas os cursos 
que já estejam em funcionamento em caráter experimental, devidamente registrados 
no SISTEC, e com conclusão de pelo menos uma turma, sendo necessário apresentar in-
formações relativas à avaliação de egressos quanto ao perfil de conclusão e à inserção 
no mundo do trabalho. 

Com base nesta argumentação, a SETEC/MEC solicitou desta Câmara de 
Educação Básica a aprovação de Parecer e Projeto de Resolução que disciplinassem 
com maior clareza a oferta de cursos técnicos de nível médio em caráter experimental, 
para que fossem corrigidas as atuais distorções, as quais podem ser identificadas pela 
simples análise dos dados quantitativos sobre a oferta de cursos inseridos ou não no 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

Por sua vez, a Nota Técnica SETEC/MEC nº 549/2013, também encami-
nhada a esta Câmara de Educação Básica, tratou especificamente da análise sobre a 
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pertinência de inclusão, no CNCT, daqueles cursos cadastrados no SISTEC e que estão 
sendo ofertados em caráter experimental pelos sistemas de ensino. Esses cursos já 
deveriam ter sido analisados pela CONAC tendo por referência a recomendação ex-
pressa desta Câmara na Resolução CNE/CEB nº 4/2012, a qual definiu a data de 31 de 
dezembro de 2013 para que a mesma, sob a coordenação da SETEC/MEC, examinasse 
conclusivamente os projetos pedagógicos dos cursos técnicos de nível médio implanta-
dos em caráter experimental, nos termos do art. 81 da LDB, devidamente autorizados 
como tais pelos órgãos próprios dos sistemas de ensino, conforme disposto no Parecer 
CNE/CEB nº 3/2012. 

A Câmara de Educação Básica, ao analisar as duas Notas Técnicas enca-
minhadas pela SETEC/MEC, enfatizou no Parecer CNE/CEB nº 2/2014 que é fundamen-
tal, para a análise dessa nova solicitação, reafirmar que o Catálogo Nacional dos Cursos 
Técnicos (CNCT) é o documento normativo que sistematiza e organiza a oferta de cur-
sos técnicos de nível médio no país, oferecendo as orientações básicas sobre os cursos 
existentes e definindo claramente suas nomenclaturas e respectivas cargas horárias 
mínimas. Nesse sentido, os cursos técnicos que não constam do referido Catálogo ain-
da podem receber a devida autorização de funcionamento em caráter experimental 
pelo órgão próprio do sistema de ensino, observando o disposto no art. 81 da Lei nº 
9.394/96 (LDB), cuja situação final já deveria ter sido analisada e definida até o dia 31 
de dezembro de 2013, conforme estabelece a Resolução CNE/CEB nº 4/2012. 

A SETEC/MEC informou, por meio da Nota Técnica nº 549/2013, que, 
desde abril de 2013, aquela Secretaria e seus órgãos técnicos têm empreendido es-
forços efetivos para a revisão e a reestruturação do CNCT, contemplando, de modo 
especial, todos os cursos experimentais cadastrados no SISTEC. Esse trabalho culminou 
com uma consulta pública realizada entre os dias 10 de outubro e 8 de novembro de 
2013. Como resultados dessa consulta pública, foram recebidas inúmeras solicitações 
de alteração de informações, exclusão e fusão de cursos existentes, bem como inclusão 
de novos cursos experimentais. Em função da consulta pública, não foi possível que a 
SETEC/MEC concluísse, no tempo indicado por esta Câmara, pela inclusão no CNCT ou 
pela extinção dos cursos experimentais que estão sendo atualmente ofertados pelos 
estabelecimentos de ensino técnico de nível médio, no âmbito dos sistemas de ensino. 

Ante o exposto, a SETEC/MEC solicitou desta Câmara de Educação Básica 
a emissão de Parecer e Resolução com as seguintes decisões: manter os atuais cursos 
em funcionamento em caráter experimental, até a data de 30 de junho de 2014, e re-
comendar a não abertura de novos cursos em caráter experimental até a publicação de 
nova versão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 

A Nota Técnica SETEC/MEC nº 546/2013, por sua vez, apresentou pro-
posta para a adoção, por parte desta Câmara, de três medidas disciplinadoras da oferta 
de novos cursos técnicos de nível médio, objetivando corrigir as atuais distorções ob-
servadas em relação à matéria, as quais podem ser identificadas pela simples análise 
dos dados quantitativos sobre a oferta de cursos inseridos ou não no Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos de Nível Médio. A SETEC/MEC argumenta, para explicitar essas dis-
torções, que o Catálogo conta atualmente com um total de 220 cursos incluídos, sendo 
que o número de cursos experimentais registrados no SISTEC já ultrapassa a casa dos 
600 cursos. Essa diferença é realmente muito grande e salta aos olhos a evidência de 
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que algo precisa ser feito e em caráter de urgência, sob pena de anular os resultados do 
próprio Catálogo. Esta constatação reforça a necessidade de se estabelecer claramente 
um novo mecanismo de regulação para orientar essas autorizações especiais, fora do 
que define o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, em caráter experi-
mental, para a oferta de novos cursos. 

A primeira solicitação da Nota Técnica SETEC/MEC nº 546/2013 foi no 
sentido de que não fossem mais autorizados como cursos técnicos experimentais aque-
les já constantes da Tabela de Convergência e da Tabela de Submissão ao CNCT, isto é, 
aqueles cursos que já foram submetidos à análise da SETEC/MEC e foram rejeitados. 
Este assunto foi exaustivamente debatido por esta Câmara em sua reunião ordinária de 
fevereiro do corrente ano, a qual contou com a presença da Professora Anna Catharina 
da Costa Dantas, então Diretora de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica da 
SETEC/MEC. 

A segunda solicitação foi no sentido de que apenas fossem admitidos 
como cursos técnicos em caráter experimental, com a consequente oferta e o registro 
no SISTEC, na qualidade de cursos especiais ofertados em caráter experimental e não 
previstos no CNCT, aqueles que passarem por análise e parecer prévio da SETEC/MEC. 
Esta orientação foi considerada por esta Câmara de Educação Básica a mais polêmica das 
solicitadas pela SETEC/MEC e suscitou muita divergência em relação à sua aplicação. De 
fato, a distorção apresentada, na casa dos dois terços, em tese, justifica a adoção des-
sa medida. Entretanto, à vista das determinações definidas no art. 211 da Constituição 
Federal, no que diz respeito à organização dos sistemas de ensino em regime de colabo-
ração, bem como no art. 214, para orientar a definição do Plano Nacional de Educação, 
a fim de garantir o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração, conjugadas com as diretrizes do art. 8º da LDB, reafirmando os mandamen-
tos constitucionais de organização dos sistemas de ensino em regime de colaboração 
e orientando o sistema de ensino da União para a coordenação da política nacional de 
educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, a 
Câmara de Educação Básica optou pela seguinte alternativa: para que sejam admitidos 
novos cursos técnicos de nível médio em caráter experimental, fora do Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos de Nível Médio, organizado e mantido pelo MEC, o órgão próprio do 
sistema de ensino, antes de expedir a competente autorização de funcionamento, enca-
minhará consulta específica à SETEC/MEC, para análise e parecer prévio em, no máximo, 
60 dias. Nesse prazo, a SETEC/MEC, antes de encaminhar seu parecer ao estabelecimento 
de ensino solicitante e ao órgão próprio do sistema de ensino, realizará a análise prévia 
da solicitação em regime de colaboração com os sistemas de ensino. 

A análise será realizada da seguinte forma: no caso de estabelecimentos 
de ensino privados ou públicos estaduais e municipais, em colaboração com o Fórum 
Nacional de Conselhos Estaduais de Educação; no caso de estabelecimento de ensino 
dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, em colaboração com os respectivos Depar-
tamentos Nacionais; e no caso dos estabelecimentos de ensino da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica, em colaboração com o Conselho Nacional das Ins-
tituições da Rede Federal de Educação Profissional (CONIF). 

A terceira orientação solicitada pela Nota Técnica SETEC/MEC nº 
546/2013 de que apenas fossem admitidos como propostas de inclusão no CNCT 
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aqueles cursos que já tivessem sido aprovados como tais pelos órgãos próprios do seu 
sistema de ensino e estivessem funcionando em caráter experimental, devidamente 
registrados no SISTEC, foi no sentido de se exigir a conclusão de, pelo menos, uma tur-
ma, sendo necessário, ainda, para tanto, apresentar informações relativas à avaliação 
de egressos quanto ao perfil de conclusão dos formandos e à inserção dos mesmos no 
mundo do trabalho. 

Para que esta terceira orientação fosse concretizada, entretanto, a Câ-
mara de Educação Básica julgou que seria necessário definir novo prazo, além dos três 
anos já estabelecidos pelo § 2º do art. 19 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012, a qual 
define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio. O novo prazo máximo de validade desses cursos implantados em caráter ex-
perimental, a partir da data de autorização do curso em questão, seria definido pela 
SETEC/MEC, após os órgãos técnicos concluírem sua análise até, no máximo, seis me-
ses contados da data do recebimento das referidas propostas de inclusão no Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos. As demais condições estabelecidas pela Resolução CNE/
CEB nº 4/2012, neste caso, permaneceriam inalteradas. Se a SETEC/MEC julgar conve-
niente, nesse período, poderá ainda valer-se do regime de colaboração com os órgãos 
próprios dos sistemas de ensino.

A Nota Técnica SETEC/MEC nº 549/2013, encaminhada a esta Câmara, 
solicitou a prorrogação do prazo de 31 de dezembro de 2013, estabelecido pela Re-
solução CNE/CEB nº 4/2012, para que a SETEC/MEC concluísse o exame dos projetos 
pedagógicos dos cursos técnicos de nível médio implantados em caráter experimental, 
nos termos do art. 81 da LDB, e autorizados como tais pelos órgãos próprios dos sis-
temas de ensino. A SETEC/MEC solicitou que novo prazo fosse estabelecido e sugeriu 
que fosse adotada como nova data o dia 30 de junho do corrente ano, recomendando, 
ainda, que até essa data não ocorresse a abertura de novos cursos em caráter expe-
rimental, até a publicação de nova versão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 
de Nível Médio pelo MEC. Quanto a esta solicitação, a Câmara de Educação Básica, 
nas três oportunidades em que o presente Parecer foi colocado em debate, embora 
tenha acatado a proposta apresentada pela SETEC/MEC quanto à prorrogação do prazo 
anteriormente estabelecido, considerando o avançado do ano em curso, não julgou 
prudente acolher a sugestão da SETEC/MEC. Assim, foi estabelecido o prazo de 60 (ses-
senta) dias contados da data de publicação da Resolução decorrente deste Parecer, de-
vidamente homologado pelo Ministro da Educação, como a nova data de validade dos 
cursos já autorizados como experimentais pelos sistemas de ensino. Essa mesma data 
valeria, também, como a data em que a SETEC/MEC deveria concluir o processo de 
análise dos referidos projetos pedagógicos dos cursos e seu devido encaminhamento 
à Câmara de Educação Básica, com recomendação das medidas previstas na Resolução 
CNE/CEB nº 4/2012. 

À vista do exposto, nos termos deste Parecer, foi submetido à apreciação 
da Câmara de Educação Básica o correspondente Projeto de Resolução, disciplinando 
e orientando os sistemas de ensino e as instituições públicas e privadas de Educação 
Profissional e Tecnológica quanto à oferta de cursos técnicos de nível médio nas redes 
públicas e privadas de Educação Profissional e Tecnológica, em caráter experimental, 
observando o disposto no art. 81 da Lei nº 9.394/96 (LDB), nos termos do art. 19 da 
Resolução CNE/CEB nº 6/2012. 
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Unificação das propostas: atualização do Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos de Nível Médio (CNCT) e regulamentação da oferta de cursos técnicos em 
caráter experimental. 

Em agosto do corrente ano, a SETEC/MEC devolveu ao Conselho Nacional 
de Educação o processo objeto do Parecer CNE/CEB nº 2/2014, com fundamento na 
Nota Técnica elaborada pela Diretoria de Políticas de Educação Profissional e Tecnológi-
ca, assumindo as referências SIDOC nº 23000.020841/2013-61, nº 23000.005542/2014-
88, nº 23000.006517/2014-11, nº 23000.005543/2014-22. Saliente-se que a Nota Téc-
nica em questão trata especificamente da unificação das propostas apresentadas nos 
processos em referência, que abordam temáticas afetas à oferta de cursos de Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, reformulando, em consequência, a redação dada 
ao Parecer CNE/CEB nº 2/2014 e seu respectivo Projeto de Resolução. 

A Nota Técnica nº 366/2014/DPE/SETEC/MEC, protocolada sob nº 
23000.009434/2014-84, tomou como ponto de partida para sua análise as notas téc-
nicas anteriormente encaminhadas pela SETEC/MEC ao Conselho Nacional de Educa-
ção. Aquela que foi objeto do processo nº 23000.020841/2013-61 solicitou a emissão 
de Resolução para disciplinar a oferta de cursos técnicos em caráter experimental. A 
que foi objeto do processo nº 23000.021097/2013-12 solicitou a emissão de Resolução 
para prorrogar o prazo estabelecido na Resolução CNE/CEB nº 4/2012, para funcio-
namento de cursos em caráter experimental, devidamente cadastrados no SISTEC. As 
duas notas técnicas enviadas a este colegiado, em dezembro de 2013, foram objeto, 
em conjunto, do Parecer CNE/CEB nº 2/2014, não homologado, e agora devolvido a 
este colegiado para reexame. 

Quanto à solicitação de prorrogação do prazo de 31 de dezembro de 
2013 para 30 de junho de 2014, a Câmara de Educação Básica havia julgado inviável o 
prazo proposto de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da Resolução decorrente 
do Parecer CNE/CEB nº 2/2014. 

Quanto à oferta de cursos técnicos em caráter experimental, inicial-
mente, na Nota Técnica nº 546/2013/DPE/SETEC/MEC, havia a proposta para que os 
pedidos de autorização de oferta desses cursos fossem apreciados pelos órgãos com-
petentes em cada sistema de ensino, a partir de parecer da SETEC, sendo a proposta 
apresentada da seguinte forma: 

a) não sejam autorizados como experimentais, cursos constantes na Ta-
bela de Convergência ou Tabela de Submissão ao CNCT (cursos já submetidos e rejei-
tados); 

b) sejam admitidos em caráter experimental, a oferta e o registro no SIS-
TEC de cursos não previstos no CNCT, mediante análise e parecer prévio da SETEC/MEC; 
e 

c) sejam admitidos, como propostas de inclusão no CNCT, apenas os cur-
sos que já estejam em funcionamento, em caráter experimental, devidamente registra-
dos no SISTEC e com conclusão de pelo menos uma turma. 

Ao analisar o Parecer CNE/CEB nº 2/2014, para fins de encaminhamento 
à homologação ministerial, a Diretoria de Políticas de Educação Profissional e Tecno-
lógica da SETEC/MEC decidiu manter como sugestão, para embasar a nova decisão da 
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Câmara de Educação Básica na emissão do seu Parecer normativo e disciplinador da au-
torização desses cursos, apenas os posicionamentos descritos nos itens “a” e “c” supra-
citados, cancelando o posicionamento descrito do item “b” de sua solicitação anterior. 

Nesse contexto, a SETEC/MEC apresentou os primeiros anexos da Nota 
Técnica nº 366/2014, onde há uma relação de cursos autorizados como experimentais 
e que serão incluídos na nova versão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), 
uma relação de cursos a serem mantidos como experimentais até 31 de dezembro de 
2015 e uma relação dos cursos em que se recomenda convergência ou extinção, con-
forme estabelece a Resolução CNE/CEB nº 4/2012. 

O CNCT, organizado e atualizado pela SETEC/MEC, conforme estabele-
cido na Resolução CNE/CEB nº 4/2012, tem por objetivo apresentar aos estudantes, 
escolas e sociedade os cursos técnicos de nível médio em desenvolvimento no país, a 
partir de sua primeira edição, publicada em 2008. 

Nos meses de agosto e setembro de 2012, foi aberto um período de con-
sulta pública para recebimento de novas propostas de atualização do CNCT, conforme 
recomendação Parecer CNE/CEB nº 11/2008, contemplando propostas de inclusão de 
novos cursos, bem como de alteração ou exclusão de cursos já presentes no Catálogo. 
Naquela oportunidade, além da atualização periódica, motivada pelas demandas rece-
bidas, foi diagnosticada a necessidade de uma revisão em toda a estrutura do Catálogo, 
para que o mesmo pudesse fornecer informações sobre tais cursos e para se tornar ins-
trumento norteador de políticas de avaliação de cursos e de certificação profissional. 

Desta forma, ao longo do ano de 2013, a Diretoria de Políticas de Educa-
ção Profissional e Tecnológica da SETEC/MEC desenvolveu um trabalho de atualização 
e reestruturação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, promovendo nove oficinas 
de elaboração e uma oficina de revisão, contando com mais de cem professores espe-
cialistas em Educação Profissional, por eixo tecnológico, que realizaram tanto a análise 
das propostas recebidas como a revisão e reestruturação dos cursos já existentes no 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). 

Em dezembro de 2013, foi publicada a Portaria SETEC nº 45, que institui 
e regulamenta o Comitê Nacional de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica 
(CONPEP), sob coordenação da referida Diretoria, que tem entre suas atribuições a de 
analisar as propostas de atualização do CNCT. Nos dias 3 e 4 de abril de 2014, o CONPEP 
reuniu-se ordinariamente, pela primeira vez, para apreciar as propostas de atualiza-
ção do CNCT, tomando-se como base a análise preliminar realizada por professores 
especialistas e pela equipe técnica da Diretoria de Políticas de Educação Profissional e 
Tecnológica da SETEC/MEC. 

Nas oficinas acima mencionadas, constatou-se a reincidência de propos-
tas apreciadas e rejeitadas. Diante desse fato é que a citada Diretoria está propondo ao 
CNE a criação de uma tabela de submissão, na qual devem figurar todos os cursos que 
já foram submetidos a análises anteriores e que tiveram seus pedidos rejeitados. Caso 
um proponente opte por reapresentar proposta de curso constante na referida tabela, 
tal proposta somente será analisada mediante sólidos argumentos que justifiquem al-
terar o posicionamento anterior. 
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A Diretoria de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica defen-
de, ainda, que as propostas de inclusão, alteração e exclusão de cursos sejam apre-
sentadas somente por instituições educacionais, Conselhos Estaduais de Educação, 
Conselho de Educação do Distrito Federal, conselhos de fiscalização do exercício 
profissional, Ministérios e outros órgãos públicos relacionados à área profissional 
ou eixo tecnológico objeto do respectivo itinerário formativo. Quanto à inclusão 
desses cursos no Catálogo, entretanto, somente poderão ser aceitos os pedidos 
de cursos que já tenham sido implantados e realizados em caráter experimental, 
devidamente registrados no SISTEC, e que possuam pelo menos uma turma de  
concluintes. 

Por outro lado, a SETEC/MEC também julgou oportuno e relevante re-
gistrar que a proposta original de atualização do documento continha uma sugestão 
de reorganização dos eixos tecnológicos, a qual inicialmente foi acolhida pelo CONPEP. 
Entretanto, considerando que essa reorganização geraria algumas divergências em re-
lação ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, optou-se por adiar 
essa alteração, tendo em vista a necessidade de um alinhamento entre os referidos 
catálogos. 

Nesse contexto, a SETEC/MEC apresentou ao CNE, na forma de anexos 
da referida Nota Técnica, as atualizações no documento em questão, bem como o ex-
trato atualizado dos mesmos para a edição 2014 do CNCT. Objetiva-se com isto, tanto 
promover a atualização do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, quanto normatizar de 
forma mais clara a oferta de cursos experimentais. 

Finalmente, a SETEC/MEC, considerando o impacto dessas medidas ad-
ministrativas na oferta dos cursos, sobretudo nos casos de alteração da carga horária 
mínima de oferta e dos cursos rejeitados para inclusão no Catálogo, julgou pertinente 
e oportuno propor que o CNE estabeleça um período de transição para a implantação 
das medidas propostas. Foi sugerido o prazo final de 31 de dezembro de 2015, contado 
a partir da atualização do Catálogo em questão, para que seja permitida às institui-
ções de ensino a adaptação aos novos parâmetros, De qualquer forma, nesse período 
de transição, deve ser resguardado aos estudantes, tanto dos cursos em andamento, 
quanto dos seus concluintes, o direito adquirido, em termos de validade nacional de 
seu diploma de técnico de nível médio. 

Em resumo, as alterações propostas pela Diretoria de Políticas de Educa-
ção Profissional e Tecnológica da SETEC/MEC na Nota Técnica nº 366/2014 DPE/SETEC/
MEC referem-se aos seguintes itens do Parecer CNE/CEB nº 2/2014: 

1. Em relação à prorrogação do prazo anteriormente definido para 31 de 
dezembro de 2013, cuja solicitação inicial tinha sido para 30 de junho de 2014, e que a 
Câmara de Educação Básica adotou como referência o prazo de 60 (sessenta) dias após 
a homologação do Parecer CNE/CEB nº 2/2014, de acordo com a nova solicitação da 
SETEC/MEC o novo prazo será em 31 de dezembro de 2015. 

2. A respeito das propostas apresentadas pela Nota Técnica nº 546/2013/
DPE/SETEC/MEC, quanto à oferta de cursos técnicos em caráter experimental, a Nota 
Técnica nº 366/2014/DPE/SETEC/MEC suprimiu a letra “b” da solicitação anterior, a 
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qual previa admitir somente a oferta de cursos técnicos em caráter experimental, me-
diante análise e parecer prévio da SETEC/MEC, a qual tinha sido aceita com reservas 
por parte desta Câmara. 

3. Em consequência do novo posicionamento da SETEC/MEC, a Diretoria 
de Politicas de Educação Profissional e Tecnológica apresentou, como um dos anexos, 
a relação de cursos autorizados como experimentais e que serão incluídos no Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, bem como a relação de cursos que pode-
rão ser mantidos como cursos experimentais até 31 de dezembro de 2015. A terceira 
relação contempla os cursos sobre os quais se recomenda convergência ou extinção, de 
acordo com a norma estabelecida na Resolução CNE/CEB nº 4/2012. 

4. A Portaria SETEC/MEC nº 45/2013 instituiu e regulamentou o Comitê 
Nacional de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica (CONPEP), em substituição 
à antiga Comissão Executiva de Avaliação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de 
Nível Médio (CONAC), com a atribuição de analisar as propostas de atualização do Ca-
tálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT). O CONPEP, em sua primeira 
reunião, apreciou as propostas de atualização do CNCT, a partir das análises prelimina-
res conduzidas pela Diretoria de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica, a qual 
contou com a participação de especialistas na área da Educação Profissional. 

5. O CONPEP constatou a reincidência de propostas apreciadas e rejei-
tadas, razão pela qual a SETEC/MEC está propondo à Câmara de Educação Básica a 
criação de uma tabela de submissão, na qual devem figurar todos os cursos que já 
foram submetidos a análises anteriores e tiveram seus pedidos rejeitados. Caso uma 
instituição educacional decida reapresentar proposta de curso experimental constante 
da referida tabela, tal proposta somente será analisada caso apresente sólidos argu-
mentos que justifiquem a alteração do posicionamento anterior. 

6. Em relação à proposição de inclusão de cursos técnicos de nível mé-
dio no CNCT, a SETEC/MEC propôs que seja instituído o critério de análise apenas de 
cursos que já estejam funcionando como experimentais e que sejam apresentadas por 
instituições educacionais ou Conselhos Estaduais de Educação, Conselho de Educação 
do Distrito Federal, bem como conselhos de fiscalização do exercício profissional legal-
mente regulamentados, Ministérios e demais órgãos públicos relacionados à respecti-
va área profissional ou eixo tecnológico. 

7. O CONPEP havia apresentado, também, a sugestão de reorganização 
dos eixos tecnológicos utilizados como referenciais para a oferta de cursos técnicos de 
nível médio. Entretanto, a SETEC/MEC, considerando que essa reorganização geraria di-
vergência em relação ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, optou 
por adiar essa proposta de alteração, tendo em vista a necessidade um alinhamento 
entre os dois referidos catálogos. 

8. Assim, nesse contexto, a SETEC/MEC, objetivando promover a atua-
lização do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e normatizar de forma mais clara a 
oferta de cursos experimentais, apresentou à Câmara de Educação Básica, na forma 
dos Anexos II e III, as correspondentes atualizações no documento em questão, bem 
como o extrato atualizado dos mesmos para a edição 2014 do CNCT. 
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9. Finalmente, a SETEC/MEC, considerando o impacto na oferta dos cur-
sos, sobretudo nos casos de alteração da carga horária mínima de oferta e dos cursos 
rejeitados para inclusão no Catálogo, julgou pertinente e oportuno propor o estabele-
cimento de um período de transição para a implantação das medidas propostas, sendo 
sugerido o prazo final de 31 de dezembro de 2015, contado a partir da efetiva atuali-
zação do Catálogo. Nesse prazo, será permitida às instituições de ensino a adaptação 
aos novos parâmetros, buscando resguardar o direito adquirido pelos estudantes que 
já iniciaram os seus cursos, bem como garantir a validade nacional dos diplomas de 
técnico de nível médio já emitidos aos seus concluintes. 

II. VOTO DO RELATOR 

À vista do exposto, nos termos deste Parecer, acolhendo as recomen-
dações apresentadas pela Nota Técnica nº 366/2014/DPE/SETEC/MEC em relação 
às alterações propostas para adequação dos termos do Parecer CNE/CEB nº 2/2014,  
submetemos à apreciação da Câmara de Educação Básica do CNE o anexo Projeto de 
Resolução. 

Brasília (DF), 9 de outubro de 2014 
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 9 de outubro de 2014. 

Conselheiro Luiz Roberto Alves – Presidente 

Conselheiro Antonio Carlos Caruso Ronca – Vice-Presidente 10 

_______
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 5.692/71 à pág. 403 do vol. 1;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.741/08 à pág. 36 do vol. 35;
Lei nº 12.249/10 à pág. 30 do vol. 37;
Resolução CNE/CEB nº 3/08 à pág. 186 do vol. 35;
Resolução CNE/CEB nº 4/12 à pág. 177 do vol. 39;
Resolução CNE/CEB nº 6/12 à pág. 194 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 11/08 à pág. 265 do vol. 35;
Parecer CNE/CEB nº 3/12 à pág. 235 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 11/12 à pág. 276 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 2/14 à pág. 189 deste volume.

_______________________________

14365 miolo.indd   258 26/06/15   15:53



259

PARECER CNE/CEB Nº 10/14 – Aprovado em 5.11.2014
ASSUNTO: Revisão da redação do art. 28 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012, que define 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
à luz da redação do Parecer CNE/CEB nº 11/2012
INTERESSADO: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Profissional e Tecno-
lógica/ Diretoria de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica (MEC/SETEC/DPE                
UF: DF
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão

I – RELATÓRIO 

A consulta refere-se à análise que a SETEC/MEC procedeu em relação à 
carga horária de Educação Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos, que 
consta no Parecer CNE/CEB nº 11/2012 e na Resolução CNE/CEB nº 6/2012, que defi-
niram Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio. 

Em relação à questão, a SETEC/MEC identificou na página 41 do refe-
rido Parecer duas possibilidades de carga horária para esse tipo de oferta de cursos. 
A primeira, integrada com o Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), que estabelece mínimos de 800, 1.000 ou 1.200 horas, conforme a ha-
bilitação ofertada, acrescida de mais 1.200 horas destinadas à parte da formação geral 
do educando, totalizando mínimos de 2.000, 2.200 ou 2.400 horas para a escola e para 
o estudante. A segunda, integrada com o Ensino Médio, no âmbito do Programa Nacio-
nal de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), de acordo com o Decreto nº 5.840/2006, que 
estabelece mínimos de 800, 1.000 ou 1.200 horas, conforme a habilitação profissional 
ofertada, acrescida de mais 1.200 horas para a formação geral, devendo sempre totali-
zar 2.400 horas para a escola e para o estudante. 

Embora essa diferença de carga horária esteja estabelecida no Parecer, a 
Resolução CNE/CEB nº 6/2012, em seu art. 28, parágrafo único, não segue o mesmo ra-
ciocínio e estabelece a mesma carga horária mínima de 2.400 horas para toda a oferta 
de Educação Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos, sendo ela ofertada 
ou não no âmbito do PROEJA. 

Frente a essa situação, a SETEC/MEC solicitou à Câmara de Educação Bá-
sica a revisão da Resolução CNE/CEB nº 6/2012, à luz do que foi estabelecido no Pare-
cer CNE/CEB nº 11/2012. 

De fato, existe uma incoerência entre o que está definido no Parecer 
CNE/CEB nº 11/2012 e na Resolução CNE/CEB nº 6/2012. Os dois documentos normati-
vos não seguem o mesmo raciocínio. O Parecer registra cargas horárias diferentes para 
cursos estruturados no âmbito do PROEJA e a Resolução define carga horária única 
para todos os cursos desenvolvidos na forma integrada com a EJA, similar ao PROEJA.
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Forma Oferta Horas

ARTICULADA
 INTEGRADA

Integrada com o Ensino Mé-
dio regularmente oferecido, 
na idade própria, no mesmo 
estabelecimento de ensino. 

Mínimo de 3.000, 3.100 ou 3.200 horas, para 
a escola e para o estudante, conforme a ha-
bilitação profissional ofertada. 

Integrada com o Ensino Mé-
dio na modalidade de Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA), no mesmo estabeleci-
mento de ensino.

Mínimos de 800, ou 1.000 ou 1.200 horas, 
conforme a habilitação profissional oferta-
da, acrescida de mais 1.200 horas destina-
das à parte da formação geral, totalizando 
mínimos de 2.000, ou 2.200, ou 2.400 horas 
para a escola e para o estudante. 

Integrada com o Ensino Mé-
dio no âmbito do PROEJA 
(Decreto nº 5.840/2006). 

Mínimos de 800, ou 1.000 ou 1.200 horas, 
conforme a habilitação profissional ofertada, 
acrescidas de mais 1.200 horas para a forma-
ção geral, devendo sempre totalizar 2.400 
horas, para a escola e para o estudante. 

ARTICULADA 
CONCOMITANTE

Concomitante com o Ensi-
no Médio regular, na idade 
própria, em instituições de 
ensino distintas, mas com 
projeto pedagógico unifica-
do, mediante convênio ou 
acordo de intercomplemen-
taridade. 

Mínimos de 3.000, ou 3.100 ou 3.200 horas, 
para as escolas e para o estudante, confor-
me habilitação profissional ofertada, similar 
à oferta na forma articulada integrada. 

Concomitante com o Ensino 
Médio regular, na mesma 
instituição de ensino ou em 
instituições de ensino dis-
tintas, aproveitando-se as 
oportunidades educacionais 
disponíveis.

Mínimos de 800, ou 1.000 ou 1.200 horas, 
conforme habilitação profissional ofertada, 
na instituição de Educação Profissional e Tec-
nológica, acrescida de mais 2.400 horas na 
unidade escolar de Ensino Médio, totalizan-
do os mínimos de 3.200, ou 3.400 ou 3.600 
horas para o estudante. 

Concomitante com o Ensino 
Médio na modalidade de 
EJA, na mesma instituição de 
ensino ou em instituições de 
ensino distintas aproveitan-
do-se as oportunidades edu-
cacionais disponíveis.

Mínimos de 800, ou 1.000 ou 1.200 horas, 
conforme habilitação profissional ofertada, 
na instituição de Educação Profissional e 
Tecnológica, acrescidas de mais 1.200 horas 
na unidade escolar de Ensino Médio na mo-
dalidade de EJA, totalizando 2.000, 2.200 ou 
2.400 horas para o estudante. 

SUBSEQUENTE

Educação Profissional Técni-
ca de Nível Médio ofertada 
após a conclusão do Ensino 
Médio regular ou na modali-
dade de EJA.

Mínimos de 800, ou 1.000 ou 1.200 horas 
para o estudante, conforme habilitação pro-
fissional ofertada na Instituição de Educação 
Profissional e Tecnológica.

O curso pode incluir atividades não presenciais, até 20% (vinte por cento) da carga horária diária 
ou de cada tempo de organização curricular, desde que haja suporte tecnológico e seja garantido 
o necessário atendimento por parte de docentes e tutores. 

As cargas horárias destinadas a estágio profissional supervisionado, obrigatório ou não, em função 
da natureza dos cursos, ou a trabalho de conclusão de curso ou similar, ou, ainda, a avaliações 
finais, devem, como regra geral, ser adicionadas à carga horária total dos respectivos cursos. 
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Para justificar esse posicionamento diverso, o Parecer CNE/CEB nº 
11/2012, argumenta o seguinte: 

Encontra-se ainda em vigor, todavia, o Decreto nº 5.840/2006, que insti-
tuiu, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Esse 
dispositivo legal substituiu o Decreto nº 5.478/2005, originário da Portaria Ministerial 
MEC/SETEC nº 2.080/2005, que foi objeto de manifestação da Câmara de Educação 
Básica pelos Pareceres CNE/CEB nº 20/2005 e nº 29/2005. Pelo Decreto em vigor, no 
PROEJA, o curso integrado tem a carga horária mínima total de 2.400 horas, devendo 
assegurar, cumulativamente, o mínimo de 1.200 horas para a formação geral, acres-
cidas das cargas horárias mínimas estabelecidas para os diversos cursos. No caso de 
habilitações com 800 ou com 1.000 horas, no entanto, pode ser incluído no total de 
2.400 horas o tempo eventualmente destinado à realização de estágio profissional su-
pervisionado e/ou dedicado a trabalho de conclusão de curso ou similar, até o limite de 
400 e 200 horas, respectivamente. No caso de habilitação profissional de 1.200 horas, 
estas atividades devem ser necessariamente acrescidas ao mínimo de 2.400 horas. 

O mesmo Parecer CNE/CEB nº 11/2012 ainda registra: 
É oportuno lembrar que, nessa perspectiva, o Programa Nacional de 

Integração da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), instituído pelo Decreto nº 
5.840/2006, inclui a formação inicial e continuada entre as possibilidades de integração 
ao Ensino Fundamental ou ao Ensino Médio, objetivando a elevação do nível de escola-
ridade do trabalhador. No âmbito do PROEJA, a carga horária mínima total do curso de 
Ensino Fundamental na modalidade de EJA integrado com a formação inicial e continu-
ada ou qualificação profissional é de 1.400 horas e deve assegurar, cumulativamente, 
no mínimo 1.200 horas para a formação geral e, no mínimo, 200 horas para a formação 
profissional. Esses cursos destinados à formação inicial e continuada de trabalhadores 
ou qualificação profissional que forem ofertados com carga horária mínima de 160 
horas e seus alunos forem devidamente avaliados e certificados, poderão, a critério 
da instituição de Educação Profissional e Tecnológica que acolher sua matrícula, apro-
veitar seus estudos anteriores para fins de continuidade de estudos técnicos de nível 
médio, nos termos do art. 41 da LDB e das normas dos respectivos sistemas de ensino. 

Ainda em relação à matéria, o citado Parecer menciona: 
Em relação à EJA, foi inserido o § 3º no art. 37 da LDB, definindo que “a 

Educação de Jovens e Adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a Educação 
Profissional, na forma do regulamento”. Já foi editado regulamento que diz respeito ao 
PROEJA (Decreto nº 5.840/2006 e Pareceres CNE/CEB nº 20/2005 e nº 29/2005). Além 
deste programa, a articulação da EJA com a Educação Profissional pode ser realizada 
por iniciativa das escolas, oferecendo cursos, tanto na etapa do Ensino Fundamental, 
quanto do Ensino Médio, de forma integrada ou concomitante com cursos de forma-
ção inicial e continuada/qualificação profissional, bem como de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio. Para isso, as referidas disposições da LDB e da Resolução CNE/
CEB nº 3/2010, constituem estímulos às escolas e aos sistemas de ensino para a oferta 
articulada de cursos de EJA, com a Educação Profissional e Tecnológica. 

Especificamente, em relação ao estágio profissional supervisionado, o 
mesmo Parecer assinala que a carga horária que for destinada ao estágio profissional 
supervisionado deve ser adicionada à carga horária total do respectivo curso, salvo em 
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curso na forma articulada integrada com o Ensino Médio na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos, no âmbito do PROEJA, que obedece a regras próprias. A instituição 
educacional, o estudante e a organização concedente da atividade de estágio profissio-
nal supervisionado devem, conjuntamente, firmar Termo de compromisso, conforme 
preceitua a citada lei. 

Por sua vez, o art. 28 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012 registra que: 
Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma arti-

culada integrada com o Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
têm a carga horária mínima total de 2.400 horas, devendo assegurar, cumulativamen-
te, o mínimo de 1.200 horas para a formação no Ensino Médio, acrescidas de 1.200 
horas destinadas à formação profissional do técnico de nível médio. 

Parágrafo único. Nos cursos do Programa Nacional de Integração da Edu-
cação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos (PROEJA) exige-se a seguinte duração: 

I - mínimo geral de 2.400 horas; 
II - pode ser computado no total de duração o tempo que venha a ser 

destinado à realização de estágio profissional supervisionado e/ou dedicado a trabalho 
de conclusão de curso ou similar nas seguintes proporções: 

a) nas habilitações com 800 horas, podem ser computadas até 400 horas; 
b) nas habilitações com 1.000 horas, podem ser computadas até 200 horas. 
III - no caso de habilitação profissional de 1.200 horas, as atividades de 

estágio devem ser necessariamente adicionadas ao mínimo de 2.400 horas. 
O princípio adotado pelo Parecer CNE/CEB nº 11/2012, ao contemplar 

cargas horárias diferentes para os cursos técnicos de nível médio desenvolvidos na for-
ma integrada com a Educação de Jovens e Adultos, caso eles sejam oferecidos no âmbi-
to do PROEJA, beneficia os programas desvinculados do PROEJA e o princípio adotado 
pela Resolução CNE/CEB nº 6/2012 considera todos os cursos desenvolvidos na forma 
integrada com a Educação de Jovens e Adultos como se fossem do PROEJA, o que não 
é o caso. Por outro lado, recentemente, o próprio Decreto nº 5.154/2004, que foi sub-
-assumido pela Lei nº 11.741/2008, ao promover alterações em dispositivos da Lei nº 
9.394/96 (LDB) em relação à Educação Profissional e Tecnológica, as quais orientaram 
as modificações promovidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Pro-
fissional Técnica de Nível Médio, teve alguns dispositivos alterados pelo Decreto nº 
8.268/2014, objetivando definir melhor as trajetórias dos itinerários formativos pro-
piciados pelos cursos e programas de Educação Profissional, possibilitando contínuo e 
articulado aproveitamento de estudos, bem como permitindo a proposição de projetos 
de cursos experimentais com carga horária diferenciada para os cursos e programas 
organizados como tais pelas instituições educacionais. 

O referido Decreto nº 8.268/2014, inclusive, oferece nova interpretação 
à redação do dispositivo legal incorporado à LDB pela Lei nº 11.741/2008, no inciso I 
do § 2º do art. 39, invertendo sua redação, para definir os cursos de “qualificação pro-
fissional, inclusive formação inicial e continuada de trabalhadores”. Julgamos que essa 
alteração também deva ser contemplada no âmbito do presente Parecer. 

Outra significativa alteração promovida pelo Decreto 8.268/2014 refere-
-se à inclusão de dois incisos no art. 2º do Decreto nº 5.154/2004, em relação às pre-
missas que devem orientar a oferta da Educação Profissional: 
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Art. 2º (...) 
III - a centralidade do trabalho como princípio educativo; 
IV - a indissociabilidade entre teoria e prática. 
Outra significativa alteração que também deverá ser contemplada por 

este Parecer refere-se aos cursos de qualificação profissional contemplados pelo De-
creto nº 8.268/2014, nos termos do § 1º do art. 3º do Decreto nº 5.154/2004, os quais 
terão carga horária mínima de cento e sessenta horas para a formação inicial, sem 
prejuízo de etapas posteriores de formação continuada, inclusive para os fins da Lei nº 
12.513, de 26 de outubro de 2011. 

II – VOTO DO RELATOR 

À vista do exposto, nos termos deste Parecer, submeto à apreciação da 
Câmara de Educação Básica o anexo Projeto de Resolução. 

Brasília (DF), 5 de novembro de 2014. 

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 5 de novembro de 2014. 

Conselheiro Luiz Roberto Alves – Presidente 

Conselheiro Antonio Carlos Caruso Ronca – Vice-Presidente 

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Disciplina e orienta os sistemas de ensino e as instituições públicas e privadas de 
Educação Profissional e Tecnológica quanto à oferta de Cursos Técnicos de Nível 
Médio nas redes públicas e privadas de Educação Profissional e Tecnológica na 

forma integrada com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), regulamenta dispositivos 
alterados no Decreto nº 5.154/2004 pelo Decreto nº 8.268/2014, e altera o art. 28 da 

Resolução CNE/CEB nº 6/2012

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação, em conformidade com o disposto nas alíneas “a” e “e” do § 1º do artigo 9º 
da Lei nº 4.024/61, com a redação dada pela Lei nº 9.131/95; na Resolução CNE/CEB nº 
6/2012, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 11/2012, no Decreto nº 8.268/2014, 
que promoveu alterações em dispositivos do Decreto nº 5.154/2004, bem como no 
Parecer CNE/CEB nº ..., homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da 
Educação, publicado no DOU de ..., resolve: 

Art. 1º Esta Resolução disciplina e orienta os sistemas de ensino e as 
instituições públicas e privadas de Educação Profissional e Tecnológica quanto à oferta 
de cursos técnicos de nível médio nas redes públicas e privadas de Educação Profissio-
nal e Tecnológica, na forma integrada com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem 
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como regulamenta dispositivos alterados no Decreto nº 5.154/2004 pelo Decreto nº 
8.268/2014. 

Art. 2º Os cursos técnicos de nível médio implantados na forma integra-
da com a EJA devem se orientar pelos dispositivos definidos no Parecer CNE/CEB nº 
11/2012, homologado em 31 de agosto de 2012, publicado no DOU de 4 de setembro 
de 2012. 

Art. 3º O art. 28 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012 passa a ter a seguinte 
redação: 

Art. 28 Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
na forma articulada integrada com o Ensino Médio na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos, devem assegurar, cumulativamente, o mínimo de 1.200 (mil e 
duzentas) horas para a formação no Ensino Médio, acrescidas de cargas horárias 
mínimas de 800 (oitocentas) horas, ou 1.000 horas, ou 1.200 horas destinadas à 
formação profissional do técnico de nível médio, conforme habilitação profissional 
ofertada. 

§ 1º Nos cursos do Programa Nacional de Integração da Educação Pro-
fissional com a Educação Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, no 
âmbito do PROEJA, definido pelo Decreto nº 5.840/2006, exige-se a seguinte duração: 

I - mínimo geral de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas; 
II - pode ser computado no total de duração o tempo que venha a ser 

destinado à realização de estágio profissional supervisionado e/ou dedicado a trabalho 
de conclusão de curso ou similar nas seguintes proporções: 

a) nas habilitações com 800 (oitocentas) horas, podem ser computadas 
até 400 (quatrocentas) horas; 

b) nas habilitações com 1.000 (mil) horas, podem ser computadas até 
200 horas. 

III - no caso de habilitação profissional de 1.200 horas, as atividades de 
estágio devem ser necessariamente adicionadas ao mínimo de 2.400 horas. 

§ 2º Será permitida a proposição de projetos de cursos experimentais 
com carga horária diferenciada para os cursos e programas organizados nos termos do 
Decreto nº 8.268/2014.

Art. 4º Os cursos de qualificação profissional integrantes de trajetórias 
e itinerários formativos estruturados em unidades curriculares de cursos e programas 
que possibilitem o aproveitamento contínuo e articulado de estudos, favorecendo a 
conclusão da Educação Profissional Técnica de Nível Médio deverão contemplar carga 
horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas, sem prejuízo de etapas posteriores de 
formação continuada. 

Art. 5º A Educação Profissional Técnica de Nível Médio deverá observar 
as seguintes premissas básicas: 

I - organização por áreas profissionais e eixos tecnológicos, em função da 
estrutura sócio-ocupacional e tecnológica; 

II - articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e empre-
go, e da ciência e tecnologia; 

III - a centralidade do trabalho como princípio educativo e da pesquisa 
como princípio pedagógico da organização curricular; 
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IV - a indissociabilidade entre teoria e prática no tratamento de cada 
componente curricular. 

Art. 6º 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:
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.741/08 à pág. 36 do vol. 35;
Decreto nº 5.154/04 à pág. 113 do vol. 31;
Decreto nº 5.478/05 à pág. 78 do vol. 32;
Decreto nº 5.840/06 à pág. 71 do vol. 33;
Decreto nº 8.268/14 à pág. 97 deste volume;
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 20/05 à pág. 299 do vol. 32;
Parecer CNE/CEB nº 11/12 à pág. 276 do vol. 39.

_______________________________
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC

PORTARIA MEC/SETEC Nº 8, DE 2 DE MAIO DE 2014
Regulamenta o desenvolvimento de processos de certificação  

profissional no âmbito da Rede Nacional de  
Certificação Profissional - Rede CERTIFIC

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, no uso da 
atribuição que lhe foi conferida pelo art. 13 do Anexo I do Decreto nº 7.690, de 2 de 
março de 2012, e pelo art. 9º da Portaria Interministerial MEC-MTE nº 5, de 25 de abril 
de 2014, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Fica regulamentado o desenvolvimento de processos de certifica-
ção profissional no âmbito da Rede Nacional de Certificação Profissional - Rede CERTIFIC.

Parágrafo único. A Rede CERTIFIC constitui-se como instrumento de 
política pública de Educação Profissional e Tecnológica voltado para o atendimento 
de trabalhadores que buscam o reconhecimento formal de conhecimentos, saberes 
e competências profissionais desenvolvidos em processos formais e não formais de 
aprendizagem e na trajetória de vida e trabalho, por meio de processos de certificação 
profissional.

Art. 2º Para fins desta Portaria, consideram-se:
I - Certificação profissional: reconhecimento formal de saberes, conhe-

cimentos e competências profissionais necessários à inserção  no mundo do trabalho 
ou requeridos para o exercício profissional, obtidos a partir de experiência de vida, de 
educação e de trabalho.

II - Credenciamento: processo para autorizar as unidades de ensino das 
instituições e redes de educação profissional e tecnológica para integrarem a Rede  
CERTIFIC.

III - Cursos de educação profissional e tecnológica: 
a) Cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional - 

cursos FIC;
b) Cursos de educação profissional técnica de nível médio - cursos  

técnicos; e
c) Cursos de educação profissional tecnológica de graduação - cursos  

superiores de tecnologia.
IV - Modalidades de certificação profissional:
a) Certificação de qualificação profissional: correspondente a curso de 

formação inicial e continuada ou qualificação profissional constante do Catálogo Nacio-
nal de Cursos de Qualificação Profissional, ou equivalente, mantido pelo Ministério da 
Educação - MEC.

b) Certificação técnica: correspondente a curso técnico de nível médio 
constante do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, mantido pelo MEC, para possuido-
res de certificado de conclusão do Ensino Médio.
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c) Certificação tecnológica: correspondente a curso superior de tecnolo-
gia constante do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, mantido pelo 
MEC, para possuidores de certificado de conclusão do Ensino Médio.

d) Certificação docente da educação profissional: correspondente à li-
cenciatura em educação profissional, prevista nas diretrizes curriculares para forma-
ção de professores da educação profissional e vinculada ao exercício profissional de 
professores com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício na educação profissional e 
tecnológica.

V - Beneficiários: trabalhadores, maiores de 18 anos, portadores de cer-
tificado ou diploma compatível com a escolaridade mínima requerida para o respecti-
vo processo de certificação profissional, inseridos ou não no mundo do trabalho, que 
buscam o reconhecimento formal de saberes, conhecimentos e competências profis-
sionais desenvolvidos em processos formais e não-formais de aprendizagem e na traje-
tória de vida e trabalho, por meio de processos de certificação profissional.

Art. 3º A oferta de certificação profissional rege-se, complementarmente 
ao disposto nesta Portaria, pelo Documento Orientador da Rede CERTIFIC.

Art. 4º Constituem etapas preparatórias para oferta de processos de cer-
tificação profissional, em cada unidade de ensino certificadora: 

a) o levantamento e a articulação da demanda;
b) a sensibilização da comunidade interna para oferta de processos de 

certificação profissional;
c) a elaboração e a aprovação de regulamentação interna de certificação 

profissional;
d) o credenciamento junto à Rede CERTIFIC;
e) a elaboração e a aprovação do projeto pedagógico de certificação pro-

fissional e a autorização para a oferta;
f) a formação da equipe multiprofissional avaliadora;
g) a sensibilização da comunidade externa; e
h) a publicização dos processos de certificação profissional e respectivas 

vagas.

CAPÍTULO II
DO CREDENCIAMENTO DE UNIDADES CERTIFICADORAS

Art. 5º Poderão integrar a Rede CERTIFIC, após submeter-se a processo 
de credenciamento, as unidades de ensino: 

I - da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e  Tecnológica - 
Rede Federal;

II - das redes públicas estaduais, distrital e municipais de educação pro-
fissional e tecnológica; e

III - dos Serviços Nacionais de Aprendizagem - SNA.

Art. 6º Para o credenciamento junto à Rede CERTIFIC, as instituições e re-
des de educação profissional e tecnológica deverão efetuar os seguintes procedimentos:

I - aprovar, no respectivo órgão deliberativo máximo ou no Conselho Es-
tadual, Distrital e Municipal de Educação, regulamentação interna para a certificação 
profissional;
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II - aprovar, no respectivo órgão deliberativo máximo ou no Conselho 
Estadual, Distrital e Municipal de Educação, termo de credenciamento junto à Rede 
CERTIFIC, para cada unidade de ensino certificadora; e

III - submeter, por meio do Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica - SISTEC, os termos de credenciamento aprovados, para for-
malização junto à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC, do MEC, 
e homologação.

§ 1º As redes públicas estaduais, distrital e municipais de educação pro-
fissional que tenham competência delegada de reconhecimento de cursos técnicos de 
nível médio pelos conselhos estaduais, distrital ou municipal de educação terão re-
gulamentação interna e termo de credenciamento aprovados no órgão deliberativo 
máximo.

§ 2º A submissão dos termos aprovados poderá ser feita de forma cen-
tralizada, pelo órgão gestor da instituição ou rede ofertante, ou distribuída, por cada 
unidade de ensino, de acordo com regulamentação de cada rede ou instituição.

CAPÍTULO III
DA REGULAMENTAÇÃO INTERNA PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 7º Para desenvolver processos de certificação profissional, as insti-
tuições e redes de educação profissional e tecnológica deverão aprovar regulamenta-
ção interna específica. 

Parágrafo único. A regulamentação interna para certificação profissional 
deverá ser aprovada pelo órgão deliberativo máximo da instituição ou rede de educa-
ção profissional e tecnológica ou pelo conselho estadual, distrital e municipal de edu-
cação, conforme o caso.

Art. 8º Deverão constar na regulamentação interna para certificação pro-
fissional de cada rede ou instituição:

I - Forma de acesso aos processos de certificação profissional;
II - Caracterização do público beneficiário da certificação profissional;
III - Requisitos para oferta de processos de certificação profissional pelas 

unidades;
IV - Etapas que constituem os processos de certificação profissional;
V - Modalidades institucionais de certificação profissional e certificações 

emitidas;
VI - Concepção de avaliação diagnóstico-formativa no processo de certi-

ficação profissional;
VII - Condições para funcionamento da certificação profissional nas uni-

dades certificadoras;
VIII - Processo de avaliação;
IX - Critérios de avaliação de conhecimentos, saberes e competências;
X - Critérios de aprovação em processos de certificação profissional 

(aproveitamento mínimo);
XI - Possibilidade de recurso quanto ao resultado da certificação profis-

sional; e 
XII - Forma de inserção de trabalhadores que concluíram o processo de 

certificação em curso correspondente (para certificação de qualificação profissional). 
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CAPÍTULO IV
DO PROJETO PEDAGÓGICO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 9º Os processos de certificação profissional são estruturados por 
meio de projetos pedagógicos de certificação profissional.

Parágrafo único. Os projetos pedagógicos de certificação profissional de-
verão observar os elementos mínimos definidos nesta Portaria, no Documento Orien-
tador da Rede CERTIFIC e nas diretrizes curriculares nacionais para certificação profis-
sional, emitidas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE.

Art. 10. Os projetos pedagógicos de certificação profissional deverão estar 
vinculados aos respectivos cursos de educação profissional e tecnológica ou à licenciatu-
ra em educação profissional, de acordo com a modalidade de certificação profissional. 

Parágrafo único. Para a elaboração do projeto pedagógico de certificação 
profissional, deverão ser observados o perfil profissional de conclusão e os requisitos 
mínimos estabelecidos para o curso correspondente, constantes nos Catálogos Nacio-
nais de Educação Profissional e Tecnológica, ou equivalentes, mantidos pelo MEC, e 
nas diretrizes curriculares para a formação de professores da educação profissional, 
conforme a modalidade de certificação profissional. 

Art. 11. Cada projeto pedagógico de certificação profissional deverá con-
ter os seguintes elementos mínimos:

I - Identificação da certificação profissional, vinculada ao curso corres-
pondente;

II - Descrição da oferta do(s) curso(s) que evidencia(m) o cumprimento 
dos requisitos de oferta;

III - Justificativa para o desenvolvimento da certificação profissional;
IV - Objetivos gerais e específicos da certificação profissional;
V - Forma e requisitos de acesso, inclusive escolaridade mínima;
VI - Perfil profissional de conclusão objeto da certificação profissional;
VII - Etapas e descrição do processo de certificação profissional, inclusi-

ve procedimentos, instrumentos e critérios de avaliação de conhecimentos, saberes e 
competências profissionais;

VIII - Instalações e equipamentos disponíveis para o processo de certifi-
cação profissional;

IX - Pessoal docente e técnico-administrativo que atuará no desenvolvi-
mento do processo de certificação profissional; e

X - Certificação emitida, constando atestados, certificados, inclusive in-
termediários, e diplomas a serem expedidos.

Parágrafo único. Por opção da rede ou instituição de educação profis-
sional e tecnológica, o projeto pedagógico de certificação profissional poderá ser des-
membrado em dois documentos: 

a) Projeto pedagógico de certificação profissional geral, para oferta em 
qualquer unidade de ensino certificadora, no qual deverão constar os itens previstos 
nos incisos I, IV, V, VI, VII e X, e uma descrição genérica dos itens previstos nos incisos 
III, IX e X; e

b) Projeto de autorização de funcionamento de certificação profissional, 
específico para cada unidade de ensino certificadora, no qual deverá estar prevista a 
descrição específica II, III, IX e X. 
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Art. 12. Os projetos pedagógicos de certificação profissional técnica de-
verão prever certificação(ões) intermediária(s) de qualificação profissional para os tra-
balhadores, ressalvados os casos previstos em legislação específica.

Art. 13. Os projetos pedagógicos de certificação profissional deverão pre-
ver as condições para o atendimento adequado às pessoas com deficiência no desen-
volvimento do processo de certificação profissional. 

CAPÍTULO V
DAS ETAPAS DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 14. Os processos de certificação profissional serão desenvolvidos nas 
seguintes etapas obrigatórias:

I - Inscrição: Manifestação de interesse dos trabalhadores em participar 
de reconhecimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais para fins 
de certificação.

II - Acolhimento: Apresentação detalhada das etapas do processo de cer-
tificação profissional. Entrevista diagnóstica para levantamento da história profissional e 
educacional do beneficiário. Orientação e direcionamento do trabalhador para o reco-
nhecimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais e/ou, quando for 
o caso, para cursos ou certificação de educação ou cursos de educação profissional, com 
base no diagnóstico realizado, sintetizado por meio de um Memorial Socioprofissional.

III - Matrícula: Formalização e validação da inscrição, mediante entrega 
de documentação. 

IV - Avaliação: Processo de verificação e reconhecimento de conheci-
mentos, saberes e competências profissionais do trabalhador, realizada por meio de 
atividades teórico-práticas. 

V - Certificação: Registro dos conhecimentos, saberes e competências 
profissionais validados e emissão de documentos para fins de exercício profissional, 
prosseguimento de estudos e complementação do processo formativo, tendo por refe-
rência o resultado obtido no processo de certificação profissional.

VI - Encaminhamento: Entrega formal da certificação ao trabalhador, 
com caráter de reorientação. Apresentação de possibilidades de continuidade de es-
tudos. Direcionamento às unidades do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, 
quando for o caso, para fins de participação em processos de intermediação de mão de 
obra e formalização do trabalho autônomo.

§ 1º As etapas descritas no caput serão realizadas pelas unidades ofer-
tantes, excetuando-se a etapa de Inscrição, que poderá ser realizada nas unidades que 
integram o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, mediante cooperação com 
a unidade de ensino certificadora.

§ 2º As etapas de Acolhimento, Avaliação e Encaminhamento deverão 
ser realizadas por equipe multiprofissional e prever atendimento individual ao bene-
ficiário.

§ 3º A equipe multiprofissional de que trata o § 2º deverá ser composta 
por, no mínimo, um profissional da área técnico-pedagógica (pedagogo, psicólogo ou 
assistente social) e um profissional da área específica correspondente à certificação 
profissional.

§ 4º A etapa de Avaliação poderá ser desenvolvida em momentos indivi-
duais ou coletivos e deverá ter caráter diagnóstico formativo. 
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§ 5º O Memorial Socioprofissional emitido após a etapa de Acolhimento 
conterá uma síntese do diagnóstico e o encaminhamento correspondente para cada 
beneficiário que se submeter ao processo de certificação profissional.

§ 6º Em caso de ausência de comprovação de requisito de escolaridade, 
em processos de certificação de qualificação profissional, devem ser verificadas, na eta-
pa de Acolhimento, as condições do trabalhador para prosseguimento no processo de 
certificação profissional, ficando a matrícula condicionada basicamente à sua capacidade 
de aproveitamento, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 7º Em caso de encaminhamento do beneficiário para curso de qualifi-
cação profissional a partir de processo de certificação profissional, deverão ser obser-
vados o requisito de escolaridade mínima previsto no Catálogo Nacional de Cursos de 
Qualificação Profissional, ou equivalente, e a solicitação de comprovação por meio do 
certificado correspondente.

Art. 15. Caberá a cada instituição ou rede integrante da Rede CERTIFIC 
estabelecer os critérios de avaliação de conhecimentos, saberes e competências pro-
fissionais e o aproveitamento mínimo a ser obtido para aprovação, devendo ser devi-
damente divulgados aos participantes do processo.

Art. 16. As instituições e redes integrantes da Rede CERTIFIC deverão 
tornar pública a oferta de processos de certificação profissional, antes da etapa de 
Inscrição e durante as etapas de Matrícula e Acolhimento, por meio de instrumentos 
próprios, com informações sobre:

a) os conhecimentos, saberes e competências a serem certificados, para 
cada perfil profissional de conclusão;

b) as profissões e ocupações a serem certificadas; 
c) os procedimentos e orientações sobre a inscrição;
d) os critérios e os documentos necessários para efetuar a matrícula;
e) as etapas do processo de certificação profissional;
f) o cronograma de atendimento, quando houver;
g) os instrumentos metodológicos de avaliação e reconhecimento de  

conhecimentos, saberes e competências profissionais;
h) os critérios de aprovação na certificação profissional; e
i) a possibilidade de interposição de recurso quanto ao resultado da  

certificação profissional.

CAPÍTULO VI
DOS DOCUMENTOS EMITIDOS

Art. 17. Ao final do processo de certificação profissional, as instituições 
ou redes de educação profissional ofertantes deverão emitir os seguintes documentos:

I - Atestado de Reconhecimento: documento obrigatório que registra os 
conhecimentos, saberes ou competências profissionais demonstrados e reconhecidos 
em processo de certificação.

II - Certificado de Qualificação Profissional: documento que comprova o 
reconhecimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais validados:

a) em processo de certificação de qualificação profissional; ou
b) em processo de certificação técnica, para as certificações intermediá-

rias previstas nos projetos pedagógicos de certificação profissional.
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III - Diploma de Técnico de Nível Médio: documento que comprova o re-
conhecimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais validados em 
processo de certificação técnica. 

IV - Diploma de Tecnólogo: documento que comprova o reconhecimen-
to de conhecimentos, saberes e competências profissionais validados em processo de 
certificação tecnológica. 

V - Diploma de Licenciado em Educação Profissional: documento que 
comprova o reconhecimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais 
validados em processo de certificação docente da educação profissional.

§ 1º Os certificados ou diplomas emitidos a partir de processos de certi-
ficação profissional, quando registrados no SISTEC, terão validade nacional equivalente 
à do respectivo curso. 

§ 2º Os certificados e diplomas emitidos darão ao trabalhador o poder de 
usufruir dos direitos profissionais, inclusive os definidos pelos órgãos reguladores do 
exercício profissional e associações de classe, quando houver.

§ 3º O Atestado de Reconhecimento deverá manter similaridade com o 
histórico do curso destinado à formação equivalente. 

§ 4º Os certificados e diplomas emitidos em processo de certificação pro-
fissional deverão ser idênticos aos expedidos no curso correspondente e deverão men-
cionar as ocupações da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, quando existirem, 
às quais o trabalhador está apto.

§ 5º Os certificados e diplomas emitidos não terão prazo de expiração.
§ 6º Não poderá haver cobrança de taxas aos beneficiários para emissão 

de documentação, certificados e diplomas. 

Art. 18. O resultado final do processo de certificação profissional estará 
condicionado às seguintes situações de matrícula, a serem registradas no SISTEC:

I - Aprovado: o beneficiário que obtiver aproveitamento mínimo para 
aprovação em processo de certificação profissional. 

II - Reprovado: o beneficiário que, após a etapa de Certificação e resguar-
dados os direitos de interposição de recurso, não obtiver aproveitamento mínimo para 
a aprovação em processo de certificação profissional.

III - Evadido/Abandono: o beneficiário que não comparecer à etapa de 
Avaliação.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 19. No caso de inexistência de resolução específica sobre certificação 
profissional publicada pelo Conselho Estadual, Distrital ou Municipal de Educação, as 
redes públicas estaduais, distrital e municipais de educação profissional e tecnológica 
seguirão, para fins de credenciamento junto à Rede CERTIFIC, o disposto no § 1º do art. 
6º desta Portaria, exclusivamente para:

I - unidades que já estejam credenciadas pelo respectivo Conselho e va-
lidadas no SISTEC; e 

II - processos de certificação de qualificação profissional ou técnica cor-
respondentes a cursos de educação profissional técnica de nível médio já reconhecidos 
e autorizados pelo respectivo Conselho. 
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Parágrafo único. A publicação de resolução específica sobre certificação 
profissional por um Conselho obriga a respectiva Rede estadual, distrital ou municipal 
de educação profissional e tecnológica a um processo de recredenciamento, garantido 
o prazo de 6 (seis) meses para adequação.

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

______
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;
Portaria Interministerial nº 5/14 à pág. 101 deste volume.

_______________________________

PORTARIA MEC/SETEC Nº 18, DE 4 DE JULHO DE 2014
Aprova o Manual de Instruções para o Processo de Habilitação das Unidades de 

Ensino no âmbito do Pronatec 

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, no uso da 
atribuição que lhe foi conferida pelo inciso VI do art. 13, Anexo I, do Decreto n° 7.690, 
de 02 de março de 2012 e considerando o disposto no art. 13, da Portaria MEC nº 160, 
de 05 de março de 2013, resolve: 

Art. 1º Aprovar o Manual de Instruções para o Processo de Habilitação 
das Unidades de Ensino no âmbito do Pronatec, que estabelece os requisitos necessá-
rios para a habilitação de unidade de ensino de instituição privada de educação pro-
fissional técnica de nível médio ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego- Pronatec. 

Parágrafo único. O Manual de Instruções para o Processo de Habilitação 
das Unidades de Ensino no âmbito do Pronatec poderá ser alterado, a qualquer tempo, 
de acordo com as necessidades de adequação e aprimoramento da gestão do Pronatec. 

Art. 2º As disposições do Manual de Instruções para o Processo de Ha-
bilitação das Unidades de Ensino no âmbito do Pronatec deverão ser observadas por 
todas as instituições que tiverem interesse em participar do processo de habilitação 
para ofertar de cursos no âmbito do Pronatec. 

Art. 3º O Manual de Instruções para o Processo de Habilitação das Unida-
des de Ensino no âmbito do Pronatec estará disponível para consulta dos interessados 
no sítio eletrônico: http://sistec.mec.gov.br/ e poderá ser distribuído por outros meios 
de comunicação. 

Parágrafo único -  Eventuais alterações no manual serão disponibilizadas 
no sítio eletrônico http://sistec.mec.gov.br/, com as devidas identificações de data e 
versão. 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

MARCELO MACHADO FERES
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
CONSELHO DELIBERATIVO - CD

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 4, DE 31 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e 

regulamentares do PDDE, a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito 
Federal, que possuam alunos matriculados no ensino fundamental e médio 

registrados no censo escolar do ano anterior ao do atendimento, com vistas a 
assegurar a realização de atividades culturais, por intermédio do Mais Cultura  
nas Escolas, de forma a potencializar as ações dos Programas Mais Educação  

e Ensino Médio Inovador

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Constituição Federal de 1988 - art. 208.
Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990.
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010.
Portaria Interministerial nº 1.536, de 31 de agosto de 2006, dos Ministé-

rios da Cultura e da Educação.
Portaria Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007, dos Ministérios da 

Educação, do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, do Esporte e da Cultura.
Portaria Normativa Interministerial nº 1, de 4 de outubro de 2007, dos 

Ministérios da Cultura e da Educação.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas 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 Extraor-
dinária do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) realizada no dia 06 de março de 2014 e,

CONSIDERANDO a importância da escola como espaço no qual a vivência 
democrática pode ser potencializada por meio de atividades artísticas e culturais;

CONSIDERANDO a necessidade de estimular a ampliação da jornada e 
espaço escolares para o mínimo de sete horas diárias, em conformidade com o Pro-
grama Mais Educação, visando à implementação da educação integral na rede pública 
de ensino com atividades nas áreas de acompanhamento pedagógico, cultura e artes, 
esporte e lazer, direitos humanos, educação ambiental, inclusão digital, saúde e sexu-
alidade, investigação científica, educação econômica e comunicação e uso de mídias;

CONSIDERANDO a necessidade de promover ações compartilhadas, com 
os Estados e o Distrito Federal, para melhoria do ensino médio e a perspectiva de uni-
versalização do acesso e permanência de todos os adolescentes de 15 a 17 anos nesta 
etapa da educação básica, bem como apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propos-
tas curriculares inovadoras nesse nível de ensino, objetivo maior do Programa Ensino 
Médio Inovador;
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CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a intersetorialidade entre 
educação e cultura como elemento estratégico da educação integral;

CONSIDERANDO que os incisos IV e V do art. 23 da Constituição Federal 
conferem à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a competência de 
impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens 
de valor histórico, artístico ou cultural, bem como de proporcionar os meios de acesso 
à cultura, à educação e à ciência;

CONSIDERANDO que o art. 206 da Constituição Federal preconiza que 
o ensino será ministrado com base nos princípios de liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

CONSIDERANDO que o art. 1º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), prevê que a educação 
abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais;

CONSIDERANDO que o art. 34 da LDB, determina a progressiva amplia-
ção do período de permanência na escola;

CONSIDERANDO que o § 2º do art. 26 da LDB prevê que o ensino da 
arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 
obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvi-
mento cultural dos alunos;

CONSIDERANDO que o § 6º do art. 26 da LDB prevê que a música deverá 
ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o 
§ 2º desse artigo; e

CONSIDERANDO que o art. 36 da LDB prevê que o currículo do ensino 
médio observará a compreensão do significado das artes, o processo histórico de trans-
formação da sociedade e da cultura e a língua portuguesa como instrumento de comu-
nicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania, resolve “ad referendum”:

Art. 1º Destinar, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE), recursos financeiros de custeio e capital a escolas 
públicas das redes municipais, estaduais e do Distrito Federal que possuam alunos ma-
triculados no ensino fundamental e médio registrados no censo escolar do ano ante-
rior ao do repasse, por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias (UEx), a fim 
de assegurar a realização de atividades culturais no âmbito do Programa Mais Cultura 
nas Escolas, de forma a potencializar as ações dos Programas Mais Educação e Ensino 
Médio Inovador.

§ 1º Os recursos financeiros de que trata o caput serão liberados em 
favor das escolas nele referidas selecionadas pela Secretaria de Educação Básica do Mi-
nistério da Educação (SEB/MEC), de acordo com os critérios de atendimento do Progra-
ma Mais Cultura nas Escolas vigentes no ano do repasse, e ratificadas pelas prefeituras 
municipais e secretarias distrital e estaduais de educação às quais se vinculem.

§ 2º Os critérios de atendimento e execução do Programa Mais Cultura 
nas Escolas, bem como outras orientações relativas à sua operacionalização, serão di-
vulgados no Manual do Programa Mais Cultura nas Escolas a ser disponibilizado nos sí-
tios www.cultura. gov.br/maisculturanasescolas, www.mec.gov.br e www.fnde. gov.br.

Art. 2º O Programa Mais Cultura nas Escolas, iniciativa conjunta dos Mi-
nistérios da Cultura e da Educação, tem por finalidade fomentar ações que promovam 
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o encontro entre experiências culturais e artísticas em curso na comunidade local e o 
projeto pedagógico de escolas públicas. 

§ 1º As atividades referidas no caput deste artigo deverão:
I - desenvolver processos artísticos e culturais contínuos, podendo ser 

realizadas dentro do espaço escolar, de acordo com a disponibilidade da escola, ou fora 
dele, sob orientação pedagógica da escola;

II - contribuir para a promoção e reconhecimento de territórios educati-
vos por meio da integração dos espaços escolares com equipamentos públicos, espa-
ços culturais diversos, centros culturais, bibliotecas públicas, praças, parques, museus 
e cinemas, valorizando o diálogo entre saberes comunitários e escolares; e

III - procurar integrar espaços escolares com espaços culturais diversos, 
como equipamentos públicos de promoção à cultura, centros culturais, bibliotecas pú-
blicas, pontos de cultura, praças, parques, museus e cinemas.

§ 2º Para os fins desta resolução, considera-se território educativo a in-
tegração entre as práticas pedagógicas escolares e os espaços e saberes das artes e da 
cultura, relacionados à realidade em que a escola está inserida, de maneira a promover 
a criação de metodologias criativas e participativas de ensino e aprendizagem, em di-
álogo com as diversidades da cultura brasileira, bem como a ampliação do repertório 
artístico e cultural de alunos e seus familiares, professores, funcionários, entre outros 
membros da comunidade escolar, em diálogo com a diversidade da cultura brasileira.

§ 3º São objetivos do Mais Cultura nas Escolas:
I - desenvolver atividades que promovam a interlocução entre experiên-

cias culturais e artísticas locais e o projeto pedagógico das escolas públicas;
II - promover, fortalecer e consolidar territórios educativos, valorizando 

o diálogo entre saberes comunitários e escolares, integrando na realidade escolar as 
potencialidades educativas do território em que a escola está inserida;

III - ampliar a inserção de conteúdos artísticos que contemplem a diversi-
dade cultural na vivência escolar, bem como o acesso a diversas formas de linguagens 
artísticas;

IV - proporcionar o encontro da vivência escolar com as manifestações 
artísticas desenvolvidas fora do contexto escolar; 

V - promover o reconhecimento do processo educativo como construção 
cultural em constante formação e transformação; 

VI - fomentar o comprometimento de professores e alunos com os sabe-
res culturais locais;

VII - integrar experiências artísticas e culturais locais no projeto político 
pedagógico das escolas públicas, contribuindo para a ampliação do número de agentes 
sociais responsáveis pela educação no território; e 

VIII - proporcionar aos alunos vivências artísticas e culturais promovendo 
a afetividade e a criatividade existentes no processo de ensino e aprendizagem.

Art. 3º As UEx representativas das escolas referidas no art. 1º, para se-
rem contempladas com recursos destinados à implementação do Mais Cultura nas Es-
colas, deverão preencher e encaminhar, por meio de sistema informatizado do MEC, 
às prefeituras municipais ou às secretarias distrital e estaduais de educação (Entidades 
Executoras - EEx) às quais estejam vinculadas, os Planos de Atividade Cultural das esco-
las que representam elaborados conjuntamente com as iniciativas culturais parceiras.

§ 1º Serão consideradas iniciativas culturais parceiras pessoas físicas 
ou jurídicas, grupos formais ou informais - artistas, grupos culturais, pontos de cultu-
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ra, museus, bibliotecas, espaços culturais diversos, que trabalhem com artes visuais, 
audiovisual, circo, cultura afro-brasileira, cultura digital, culturas indígenas, culturas 
populares, dança, livro e leitura, moda, música, patrimônio material e imaterial e/ou 
teatro - que validarem o Termo de Parceria disponibilizado no sistema informatizado 
do MEC.

§ 2º As UEx e iniciativas culturais parceiras que não tenham acesso à In-
ternet deverão solicitar à EEx o Plano de Atividade Cultural da Escola referido no caput 
deste artigo e o Termo de Parceria de que trata o parágrafo anterior, preenchê-los e 
devolvê-los à EEx, que se encarregará de processar as informações neles contidas.

§ 3º O Plano de Atividade Cultural da Escola elaborado pelas UEx, con-
juntamente com as iniciativas culturais parceiras, aprovado pela prefeitura, secretaria 
distrital ou estadual e validado no sistema informatizado do MEC por representante(s) 
da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura (SPC/Minc) e da Secretaria 
de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), constitui condição para a 
liberação pelo FNDE dos recursos previstos neste artigo.

Art. 4º Os Planos de Atividade Cultural da Escola deverão considerar, com 
base na realidade escolar, os seguintes eixos temáticos, podendo ser escolhidas uma 
ou mais das seguintes opções:

I - residência de artistas para pesquisa e experimentação nas escolas: 
propostas com artistas do campo da arte contemporânea de diferentes segmentos 
e linguagens, que por meio da residência artística promovam intercâmbio cultural e 
estético contínuo entre o artista proponente e a escola, devendo as ações propostas 
romper os limites socialmente determinados nas linguagens artísticas, entre arte con-
sagrada e cultura popular, valorizando a inovação, e, concomitantemente, potencializar 
as escolas como espaços de experimentação e de reflexão artística;

II - criação, circulação e difusão da produção artística: atividades de for-
mação cultural e aprendizado que compreendam as manifestações populares e eru-
ditas que fazem uso de linguagens artísticas como artes cênicas (circo, teatro, dança, 
mímica, ópera), audiovisual (cinema, vídeo, TV), música, artes da palavra (literatura, 
cordel, lendas, mitos, dramaturgia, contação de histórias), artes visuais (artes gráficas, 
pintura, desenho, fotografia, escultura, grafite, performance, intervenções urbanas); 

III - promoção cultural e pedagógica em espaços culturais: atividades de 
formação cultural e aprendizado que promovam ações contínuas de atividades artísti-
co-pedagógicas em espaços culturais diversos como centros culturais, bibliotecas públi-
cas e/ou comunitárias, pontos de cultura, praças, parques, teatros, museus e cinemas;

IV - educação patrimonial - patrimônio material e imaterial, memória, 
identidade e vínculo social: atividades participativas de formação cultural e aprendiza-
do que promovam vivências, pesquisas e valorização de bens culturais de natureza ma-
terial e imaterial referentes à memória e identidade cultural dos variados segmentos 
da população brasileira, como os monumentos e obras de arte, os modos de vida, as 
festas, as comidas, as danças, as brincadeiras, as palavras e expressões, saberes e faze-
res da cultura brasileira, podendo incluir produção de materiais didáticos, realização de 
oficinas de transmissão de saberes tradicionais, pesquisas em arquivos e locais referen-
ciais para a história e a identidade local, regional e nacional, dentre outras atividades;

V - cultura digital e comunicação: atividades de formação cultural e 
aprendizado que abranjam desde técnicas de comunicação mais tradicionais (como 
orais e gestuais) até as mais contemporâneas, entre as quais ambientes digitais que uti-
lizem, preferencialmente, software livre, internet e mídias diversas - multimídia, rádio 
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e TV comunitárias, videoclipe, vídeo arte, web arte - para democratização da produção, 
acesso, registro e divulgação da informação e conteúdos culturais;

VI - cultura afro-brasileira: atividades de formação cultural e aprendizado 
que valorizam o conjunto de manifestações culturais que contenham elementos das 
culturas africanas e cultura afro-brasileira (música, dança, folclore, festas, culinária, lin-
guagem, entre outros);

VII - culturas indígenas: atividades de formação cultural e aprendizado 
que valorizam o conjunto de manifestações culturais indígenas em suas diversas etnias 
(música, dança, folclore, festas, culinária, linguagem, entre outros);

VIII - tradição oral: atividades de formação cultural e aprendizado que 
valorizam a transmissão de saberes feita oralmente por mestres e griôs, abrangendo 
a cultura das comunidades tradicionais, seus costumes, memória, contos populares, 
lendas, mitos, provérbios, orações, adivinhas, romanceiros e outros; e

IX - educação museal: atividades de identificação, pesquisa, seleção, co-
leta, preservação, registro, exposição e divulgação de objetos, expressões culturais ma-
teriais e imateriais e de valorização do meio-ambiente e dos saberes da comunidade, 
bem como a utilização de ferramentas educacionais para a interpretação e difusão do 
patrimônio cultural; práticas museais que possibilitam à comunidade escolar e terri-
tórios educativos experimentarem situações de ensino/ aprendizagem relacionadas 
à fruição da memória e à construção da cidadania cultural; museus escolares como 
espaços dialógicos que permitem a interdisciplinaridade de diferentes áreas do conhe-
cimento ligadas à realidade escolar e ao seu entorno. 

X - formação literária e difusão da cultura: atividades que promovam a 
intimidade com a leitura e a formação da comunidade escolar a partir do contato com a 
produção literária no ambiente pedagógico, tais como rodas de conversas com autores, 
saraus literários, feiras de livros, produção e publicação de textos; ações que reforcem 
o papel da biblioteca escolar, valorizando o acervo e o espaço físico, promovendo pro-
gramações culturais para difusão da literatura, bem como, interação com outras lingua-
gens artísticas (teatro, artes visuais, música, etc), de forma a contribuir à ampliação do 
capital cultural da comunidade escolar.

Art. 5º O montante de recursos a ser destinado a cada escola parceira 
do Mais Cultura nas Escolas, classificado nas categorias econômicas de despesas de 
custeio e capital, de acordo o Plano de Atividade Cultural da Escola cadastrado no sis-
tema informatizado do MEC, será repassado em parcela única às UEx e calculado con-
siderando o número total de alunos matriculados nos ensinos fundamental e médio, 
registrados no censo escolar do ano anterior ao da efetivação do repasse, devendo ser 
empregados em:

I - aquisição de materiais de consumo;
II - contratação de serviços culturais necessários às atividades artísticas 

e pedagógicas; 
III - contratação de serviços diversos relacionados às atividades culturais;
IV - locação de instrumentos, transporte e equipamentos; e
V - aquisição de materiais permanentes.
§ 1º Os recursos de que trata o caput deverão ser executados de forma 

a garantir o desenvolvimento de atividades do Mais Cultura nas Escolas pelo período 
mínimo de 6 (seis) meses letivos, de acordo com o Plano de Atividade Cultural da Escola 
aprovado, ainda que não consecutivos, a contar do mês da efetivação do repasse.

§ 2º A liberação dos recursos financeiros de que trata esta Resolução está 
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condicionada a existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira no ano 
do repasse e à aprovação dos Planos de Atividade Cultural da Escola pela SEB/MEC e 
pela SPC/Minc.

§ 3º Serão considerados serviços culturais, para efeito desta Resolução, 
os relativos a formação, produção e disseminação de conteúdos culturais e artísticos, 
contratados das iniciativas culturais parceiras definidas no § 1º do art. 3º. 

§ 4º Para seleção das iniciativas culturais parceiras de que trata o pará-
grafo anterior, as UEx deverão observar os critérios estabelecidos na Resolução nº 9, de 
2 de março de 2009, bem como a obrigatoriedade de que a iniciativa cultural parceira: 

I - atue no desenvolvimento de atividades culturais relacionadas à pro-
posta pedagógica da escola parceira;

II - possua experiência comprovada em sua área de atuação; e
III - pertença ou atue na comunidade em que se localize a escola ou pos-

sua, com esta, vínculo sociocultural.
§ 5º Deverá ser garantida efetiva e sistemática participação da comunida-

de escolar (pais, alunos, professores, funcionários etc.) na escolha da iniciativa cultural 
e do(s) eixo(s) temático(s) que contemplam as atividades a serem desenvolvidas com 
os estudantes, na seleção da iniciativa cultural parceira, bem como no desenvolvimen-
to das demais etapas de execução do Programa, devendo ser registradas em atas as 
correspondentes deliberações.

Art. 6º Os repasses de recursos para os fins previstos nos incisos I a V 
do artigo 5º serão calculados tomando como parâmetros os intervalos de classe de 
número de alunos matriculados na unidade educacional e os correspondentes valores 
conforme tabela de referência abaixo:

Numero de Alunos
Valor do Repasse 
para despesas de  

Custeio (R$)

Valor do Repasse 
para despesas de  

Capital (R$)
Valor Total (R$)

Até 500 18.000,00 2.000,00 20.000,00

501 a 1.000 18.500,00 2.500,00 21.000,00

Acima de 1.000 19.000,00 3.000,00 22.000,00

Art. 7º Os recursos financeiros transferidos sob a égide desta Resolução 
serão depositados em conta bancária específica aberta pelo FNDE, na mesma agência 
bancária depositária dos recursos do PDDE.

Parágrafo único. Para fins de operacionalização e monitoramento dos 
repasses pelo FNDE, identificação das contas bancárias específicas, bem como para 
execução e prestações de contas dos recursos pelas entidades beneficiárias, os re-
passes financeiros de que trata essa resolução integrarão a ação denominada PDDE 
Qualidade.

Art. 8º A execução dos recursos de que trata essa Resolução deverá ocor-
rer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido efetivado o respectivo crédito nas 
contas bancárias específicas das UEx.

§ 1º Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as disponi-
bilidades existentes em 31 de dezembro nas contas específicas, poderão ser reprogra-
mados pelas UEx, 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 em-
prego nos objetivos da ação programática.

§ 2º Na hipótese do saldo de que trata o parágrafo anterior ultrapassar a 
30% (trinta por cento) do total de recursos disponíveis no exercício, a parcela exceden-
te será deduzida de eventual repasse ao qual a UEx fizer jus no exercício subsequente, 
voltado à ação PDDE Qualidade.

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se total de 
recursos disponíveis no exercício, o somatório de valores repassados no ano para a 
ação PDDE Qualidade, de eventuais saldos reprogramados de exercícios anteriores, re-
ferentes a essa ação, e de rendimentos de aplicações no mercado financeiro.

Art. 9º O FNDE, para operacionalizar os repasses previstos nesta Resolu-
ção, contará com as parcerias da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Edu-
cação (SEB/MEC), da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura (SPC/
MinC), dos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal (Entidades Executoras 
- EEx) e das UEx de escolas públicas cabendo, entre outras atribuições previstas na 
legislação aplicável ao PDDE:

I - à SEB/MEC:
a) definir, juntamente com a SPC/Minc, e encaminhar, ao FNDE, para di-

vulgação no sítio www.fnde.gov.br, a lista das escolas passíveis de serem contempladas 
com os recursos de que trata esta Resolução;

b) avaliar e aprovar com a SPC/Minc, nos termos do § 3º do art. 3º, os 
Planos de Atividade Cultural da Escola elaborados pelas UEx e validados pelas prefeitu-
ras municipais, secretarias distrital ou estaduais (EEx);

c) enviar, ao FNDE, para fins de liberação dos recursos previstos no caput 
do art. 1º, a relação nominal das escolas que tiveram seus Planos de Atividade Cultural 
da Escola validados e aprovados, nos termos do § 3º do art. 3º; 

d) prestar assistência técnica às UEx das escolas referidas na alínea ante-
rior e às EEx, fornecendo-lhes as orientações necessárias para que seja assegurado o 
desenvolvimento de atividades do Mais Cultura nas Escolas; e

e) manter articulação com as UEx das escolas beneficiadas, e respectivas 
EEx, e realizar atividades de acompanhamento, de maneira a garantir a boa e regular 
aplicação dos recursos em favor das aludidas unidades escolares e o cumprimento das 
metas preestabelecidas.

II - à SPC/MinC:
a) definir, juntamente com a SEB/MEC, a lista das escolas passíveis de 

serem contempladas com os recursos de que trata esta Resolução;
b) avaliar e aprovar com a SEB/MEC, nos termos do § 3º do art. 3º, os 

Planos de Atividade Cultural da Escola elaborados pelas UEx e validados pelas prefeitu-
ras municipais, secretarias distrital ou estaduais (EEx), avaliando entre outros quesitos 
o cumprimento dos critérios referidos nos incisos I a III e no caput do § 4º, do art. 5º;

c) acompanhar o desenvolvimento das ações do Mais Cultura nas Esco-
las; e

d) mobilizar artistas, grupos culturais formais e informais, espaços cultu-
rais diversos, equipamentos públicos, centros culturais, bibliotecas públicas, pontos de 
cultura, praças, parques, museus e cinemas de modo a favorecer a identificação, pelas 
escolas contempladas, de possíveis parcerias com vistas à realização das atividades cul-
turais de que trata esta Resolução.

III - às EEx:
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a) remeter à SEB/MEC, por intermédio de sistema informatizado do MEC, 
os Planos de Atividade Cultural da Escola elaborados pelas UEx das escolas participan-
tes do programa, validando entre outros quesitos o cumprimento dos critérios referi-
dos nos incisos I a III e no caput do § 4º e no § 5º, do art. 5º;

b) incentivar as escolas de sua rede de ensino, passíveis de serem benefi-
ciadas com os recursos de trata esta Resolução, mas que não possuem Unidade Executo-
ra Própria (UEX), a adotarem tal providência nos termos sugeridos no Manual de Orienta-
ções para Constituição de Unidade Executora (UEx), disponível no sítio www.fnde. gov.br, 
assegurando-lhes o apoio técnico e financeiro que se fizerem necessários para esse fim;

c) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SEB/
MEC, da SPC/Minc, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes 
esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de 
acompanhamento, fiscalização e auditoria; e

d) zelar para que as UEx, representativas das escolas integrantes de sua 
rede de ensino, cumpram as disposições do inciso seguinte.

IV - às UEx:
a) encaminhar, por intermédio de sistema informatizado do MEC, à EEx à 

qual se vinculam as escolas que representam, o Plano de Atividade Cultural da Escola, 
elaborado conjuntamente com as iniciativas culturais parceiras, para serem contempla-
das com os recursos de que trata esta Resolução;

b) considerar, para seleção das iniciativas culturais parceiras e gestão do 
programa, os critérios indicados nos incisos I a III e no caput do § 4º e no § 5º, do art. 5º;

c) fornecer às iniciativas culturais parceiras informações sobre a reali-
dade escolar que forem pertinentes ao Mais Cultura nas Escolas, a fim de subsidiar a 
elaboração conjunta do correspondente Plano de Atividade Cultural da Escola;

d) proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que trata 
o art. 1º nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, e de acordo com o Plano 
de Atividade Cultural da Escola aprovado;

e) zelar para que a prestação de contas referida na alínea anterior con-
tenha os lançamentos e seja acompanhada dos comprovantes referentes à destinação 
dada aos recursos de que trata esta Resolução e a outros que, eventualmente, tenham 
sido repassados, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, na mesma conta 
bancária específica, fazendo constar no campo “Programa/Ação” dos correspondentes 
formulários, a expressão “PDDE Qualidade”;

f) fazer constar dos documentos comprobatórios das despesas realizadas 
com os recursos de que trata o art. 1º (notas fiscais, faturas, recibos) a expressão “Pa-
gos com recursos do FNDE/PDDE Qualidade/ Mais Cultura nas Escolas”; 

g) divulgar, em destaque, os nomes e logotipos do Ministério da Cultura 
e do Ministério da Educação, dos Programas Mais Educação e/ou Ensino Médio Inova-
dor, conforme o caso, do Programa Mais Cultura nas Escolas e do Governo Federal, na 
sede das escolas beneficiárias, em todos os atos de promoção e divulgação da proposta 
educacional apresentada e em eventos e ações deles decorrentes;

h) elaborar e validar, com as iniciativas culturais parceiras, Relatório Final 
de Execução das Atividades do Mais Cultura nas Escolas, conforme modelo disponível 
no sistema informatizado do MEC;

i) manter, em arquivo, pelo prazo e para os fins previstos na legislação 
aplicável ao PDDE, toda a documentação comprobatória da destinação dada aos recur-
sos de que trata esta Resolução; e
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j) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SEB/
MEC, da SPC/Minc, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes 
esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de 
acompanhamento, fiscalização e auditoria.

V - às iniciativas culturais parceiras:
a) comprovar histórico de atuação relacionado à cultura em atenção ao 

disposto no inciso II, do § 4º do art. 5º, bem como prestar informações e/ou oferecer 
documentos eventualmente requisitados pela EEx e/ou pela SPC/Minc, respectivamen-
te, para as avaliações referidas na alínea ‘a’, do inciso III, e na alínea ‘b’, do inciso II, 
deste artigo;

b) validar o Termo de Parceria por intermédio de sistema informatizado 
do MEC;

c) elaborar, juntamente com a UEx parceira, o Plano de Atividade Cultural 
da Escola;

d) fornecer, à UEx parceira, informações pertinentes ao Mais Cultura nas 
Escolas, a fim de subsidiar a elaboração conjunta do correspondente Plano de Ativida-
de Cultural da Escola;

e) prestar informações e/ou oferecer documentos solicitados pela UEx 
parceira, necessários à execução e prestação de contas dos recursos transferidos sob a 
égide desta Resolução;

f) disponibilizar, quando for o caso, estrutura física e materiais necessá-
rios à realização das atividades de acordo com o Plano de Atividade Cultural da Escola 
validado; e

g) elaborar e validar com a UEx parceira o Relatório Final de Execução das 
Atividades do Mais Cultura nas Escolas.

Parágrafo único. Os nomes e logotipos do Ministério da Cultura, do Mi-
nistério da Educação, dos Programas Mais Educação, Ensino Médio Inovador e Mais 
Cultura nas Escolas e do Governo Federal, referidos na alínea “g” do inciso IV deste 
artigo, deverão ser exibidos de acordo com os padrões de Identidade Visual, forneci-
dos pelas Secretarias de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) e de 
Políticas Culturais do Ministério da Cultura (SPC/Minc), vedada a utilização de nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servido-
res públicos.

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Resolução nº 30, de 3 de agosto de 2012.

LUIZ CLAUDIO 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 8.069/90 à pág. 34 do vol. 17;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 9.608/98 à pág. 51 do vol. 25;
Lei nº 11.947/09 à pág. 36 do vol. 36;
Decreto nº 7.083/10 à pág. 65 do vol. 37;
Portaria Interministerial nº 17/07 à pág. 91 do vol. 34;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30.
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RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 14, DE 9 DE JUNHO DE 2014
Destina recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e do 
Distrito Federal, para assegurar que essas realizem atividades de educação integral e 
funcionem nos finais de semana, em conformidade com o Programa Mais Educação

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Constituição Federal de 1988.
Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990.
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Lei n.º 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.
Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009.
Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010.
Portaria Interministerial n.º 17, de 24 de abril de 2007, dos Ministérios da 

Educação, do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, do Esporte e da Cultura.
Portaria Normativa Interministerial n.º 19, de 24 de abril de 2007, dos 

Ministérios da Educação e do Esporte.
Portaria conjunta MEC/SEB/SECADI nº 71, de 29 de novembro de 2013.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas 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 Extraor-
dinária do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) realizada no dia 6 de março de 2014, e:

CONSIDERANDO a importância da escola como espaço no qual a vivência 
democrática pode ser exercitada por meio de atividades educativas, lúdicas e recrea-
tivas;

CONSIDERANDO a necessidade de estimular a ampliação da jornada e 
espaços escolares para o mínimo de sete horas diárias, em conformidade com o Pro-
grama Mais Educação, visando à implementação da Educação Integral na rede pública 
de ensino com atividades nas áreas de acompanhamento pedagógico, cultura, artes 
e educação patrimonial, esporte e lazer, educação em direitos humanos, ciências da 
natureza, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, cultura digital, preven-
ção de doenças e promoção da saúde, comunicação e uso de mídias, investigação no 
campo das ciências da natureza, educação econômica/economia criativa; agroecologia; 
iniciação científica e memória e história das comunidades tradicionais.

CONSIDERANDO a necessidade de construção de políticas que contribu-
am para a garantia da oferta de educação de qualidade, adequada ao modo de viver, 
pensar e produzir das populações identificadas com o campo - agricultores, criadores, 
extrativistas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, seringueiros, dentre ou-
tros;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir metodologia educativa que 
afirme o campo como o lugar onde vivem sujeitos de direitos, com diferentes dinâ-
micas de trabalho, de cultura, de relações sociais, e não apenas como um espaço que 
meramente reproduz os valores do desenvolvimento urbano;
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CONSIDERANDO a necessidade de estimular a promoção de modelo de 
corresponsabilidade pela gestão do tempo educativo nos municípios mediante ação 
intersetorial das áreas sociais, sob a coordenação da escola, a fim de estruturar estra-
tégias na busca do desenvolvimento sustentável;

CONSIDERANDO a necessidade de estreitar a parceria entre escola e co-
munidade ocupando criativamente o espaço escolar nos finais de semana com ativi-
dades educativas, culturais, esportivas e de qualificação para o trabalho/geração de 
renda;

CONSIDERANDO a necessidade de articulação dos programas estratégi-
cos do governo, na perspectiva de construir processos educativos que envolvam dife-
rentes atores sociais;

CONSIDERANDO que o art. 217 da Constituição Federal confere ao Esta-
do o dever de fomentar práticas desportivas como direito da cada cidadão, reforçando 
o compromisso de democratizar o acesso às atividades esportivas como parte de for-
mação integral de crianças, adolescentes e jovens;

CONSIDERANDO que o art. 34 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), determina a progressiva amplia-
ção do período de permanência na escola;

CONSIDERANDO que o art. 27 da LDB prevê a promoção do desporto 
educacional e o apoio às práticas desportivas não formais enquanto diretrizes para os 
conteúdos curriculares;

CONSIDERANDO que o § 2º do art. 26 da LDB prevê que o ensino da 
arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 
obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvi-
mento cultural dos alunos; e

CONSIDERANDO que o § 6º do art. 26 da LDB prevê que a música deverá 
ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o 
§ 2º desse artigo.

CONSIDERANDO o propósito de intensificar as ações recíprocas, promo-
vidas pelo Brasil e países fronteiriços, voltadas à expansão da oferta e melhoria da qua-
lidade do ensino bilíngue em escolas situadas nas respectivas faixas limítrofes; resolve 
“ad referendum”:

Art. 1º Destinar recursos financeiros para cobertura de despesas de cus-
teio e capital, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE) a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal que pos-
suam alunos matriculados no ensino fundamental regular registrados no censo escolar 
do ano anterior ao do repasse, por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias 
(UEx), a fim de assegurar que as referidas escolas realizem atividades de educação in-
tegral, de forma a compor jornada escolar de, no mínimo, 7 (sete) horas diárias ou 35 
(trinta e cinco) horas semanais, e funcionem nos finais de semana.

Parágrafo único. Os recursos financeiros de que trata o caput serão libe-
rados em favor das escolas nele referidas selecionadas pela Secretaria de Educação Bá-
sica do Ministério da Educação (SEB/MEC), de acordo com os critérios de atendimento 
do Programa Mais Educação vigentes no ano do repasse, e ratificadas pelas prefeituras 
municipais e secretarias distrital e estaduais de educação às quais se vinculem.

Art. 2º As UEx representativas das escolas a que se refere o artigo 
anterior, deverão preencher e encaminhar o Plano de Atendimento da Escola, por 
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meio do sistema do Programa Dinheiro Direto na Escola Interativo (PDDE Interativo), 
às prefeituras municipais, ou secretarias distrital e estaduais de educação (Entida-
des Executoras - EEx) às  quais estejam vinculadas, com a indicação das atividades 
a serem desenvolvidas com os alunos, constituindo esse procedimento a adesão e 
condição necessária para que sejam contempladas com os recursos destinados ao 
Programa Mais Educação.

§ 1º As UEx que não tenham acesso à internet deverão solicitar à EEx à 
qual se vinculam o modelo de Plano de Atendimento da Escola referido no caput deste 
artigo, preenchê-lo e devolvê-lo à EEx, que se encarregará de processar as informações 
nele contidas.

§ 2º As EEx avaliarão os Planos de Atendimento das Escolas e os encami-
nharão à SEB/MEC, por meio do PDDE Interativo, que é condição para a liberação dos 
recursos previstos no caput do artigo anterior. 

§ 3º O encaminhamento, ao FNDE, pela SEB/MEC, por intermédio de Ser-
viço de Internet (Web Service), da relação nominal das escolas referidas no parágrafo 
único do art. 1º, com a indicação dos valores a serem a elas destinados, para cobertura 
de despesas de custeio e capital, calculados em conformidade com o estabelecido nos 
arts. 4º a 6º, constitui condição para a liberação dos recursos previstos nesta resolução.

§ 4º Os impressos dos planos de atendimento deverão ser mantidos em 
arquivo nas EEx, pelo prazo e para os fins previstos nas normas do PDDE vigentes.

Art. 3º As atividades a serem desenvolvidas pelas escolas beneficiárias 
deverão ser indicadas nos correspondentes planos de atendimento da escola, tomando 
por referência os macrocampos que lhes forem disponibilizados no PDDE Interativo, de 
acordo com os critérios de execução do Programa Mais Educação vigentes no ano do 
repasse. 

§ 1º Para os fins desta resolução, consideram-se macrocampos as áreas 
temáticas que agrupam atividades que podem ser desenvolvidas com os alunos das 
unidades escolares beneficiárias dos repasses, definidos de acordo com os critérios de 
execução do Programa Mais Educação vigentes no ano do repasse. 

§ 2º As atividades das escolas urbanas que aderirem ao Programa Mais 
Educação tanto para as que aderirem no presente exercício como para as que já par-
ticipavam do Programa em ano(s) anterior(es), estarão distribuídas nos macrocampos 
Acompanhamento Pedagógico (obrigatório); Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Di-
gital e Tecnológica; Cultura, Artes e Educação Patrimonial; Educação Ambiental, Desen-
volvimento Sustentável e Economia Solidária e Criativa/Educação Econômica; Educação 
em Direitos Humanos; Esporte e Lazer; e Promoção da Saúde. 

§ 3º As escolas referidas no parágrafo anterior poderão escolher três ou 
quatro macrocampos, respeitada a obrigatoriedade de escolha do macrocampo Acom-
panhamento Pedagógico, e, tomando estes como referência deverão optar por quatro 
atividades para serem desenvolvidas com os alunos.

§ 4º As escolas urbanas que já participavam do Programa Mais Educação 
no exercício de 2012 poderão optar por uma quinta atividade, desde que a escolhida 
seja Esporte na Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas integrante do macro-
campo Esporte e Lazer. 

§ 5º As atividades ofertadas pelo Programa Mais Educação para as esco-
las rurais, tanto para as que aderirem no presente exercício como para as que já parti-
cipavam do Programa em ano(s) anterior( es), estarão distribuídas nos macrocampos 
Acompanhamento Pedagógico (obrigatório); Agroecologia; Iniciação Científica; Educa-
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ção em Direitos Humanos; Cultura, Artes e Educação Patrimonial; Esporte e Lazer; e 
Memória e História das Comunidades Tradicionais. 

§ 6º As escolas referidas no parágrafo anterior deverão escolher quatro 
atividades dos macrocampos nele citados, sendo obrigatória a atividade Campos do 
Conhecimento, integrante do macrocampo Acompanhamento Pedagógico. 

§ 7º As escolas que possuírem alunos entre 15 e 17 anos que ainda es-
tejam no ensino fundamental, segundo dados do censo escolar do ano anterior ao do 
repasse, poderão oferecer atividades específicas, além das previstas nos macrocampos 
citados nos §§ 2º ao 6º deste artigo, para proporcionar a estes estudantes espaço edu-
cativo de aprendizagem e convivência diferenciado e assegurar sua permanência na 
escola para a conclusão do referido nível de ensino. 

§ 8º As atividades previstas no caput do art. 1º, referentes ao funciona-
mento das escolas nos finais de semana, integrarão a ação Relação Escola-Comunidade 
e deverão estar associadas às áreas temáticas de Cultura e Arte; Esporte, Lazer e Recrea-
ção; Qualificação para o Trabalho/Geração de Renda; e Formação Educativa Complemen-
tar, sendo obrigatória a oferta de, pelo menos, uma atividade de cada uma dessas áreas.

§ 9º As escolas participantes do Programa Mais Educação que fazem par-
te do Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF) poderão oferecer, na perspec-
tiva de educação integral, atividades específicas de intercambio cultural com o propó-
sito de intensificar as ações recíprocas promovidas entre o Brasil e países fronteiriços, 
voltadas à expansão da oferta e melhoria da qualidade do ensino bilíngue.

§ 10º Os critérios de atendimento e execução do Programa Mais Edu-
cação, bem como outras orientações relativas à sua operacionalização, serão divulga-
dos no Manual de Educação Integral a ser disponibilizado nos sítios www.mec.gov.br e 
www.fnde.gov.br.

Art. 4º Os recursos destinados ao financiamento do Programa Mais Edu-
cação serão repassados às UEx para cobertura de despesas de custeio e capital, calcu-
lados de acordo com as atividades escolhidas e a quantidade de alunos indicados nos 
planos de atendimento das escolas cadastrados no PDDE Interativo e voltados à cober-
tura total ou parcial de despesas previstas no Manual de Educação Integral devendo 
ser empregados:

I - na aquisição de materiais permanentes e de consumo e na contrata-
ção de serviços necessários às atividades de Educação Integral; e

II - no ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos mo-
nitores e tutores responsáveis pelo desenvolvimento das atividades do Programa Mais 
Educação.

§ 1º Para os fins desta resolução, considerar-se-ão monitores os respon-
sáveis pela realização das atividades previstas nos §§ 2º ao 6º do art. 3º, e tutores os 
responsáveis pelas atividades específicas de que trata o § 7º do citado artigo.

§ 2º Os recursos repassados às UEx para implementação do Programa 
Mais Educação no presente exercício deverão ser executados de forma a garantir o 
desenvolvimento das atividades nele previstas por 10 (dez) meses.

§ 3º As atividades desempenhadas pelos monitores e tutores a que se 
refere o inciso II do caput deste artigo serão consideradas de natureza voluntária, na 
forma definida na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, sendo obrigatória a celebra-
ção do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário. 

§ 4º O ressarcimento das despesas especificadas no inciso II do caput 
deste artigo será: 
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I - calculado por mês de atividade, de acordo com o número de turmas 
monitoradas e/ou tutoriadas, tomando como referencial os seguintes valores:

a) escolas urbanas: R$ 80,00 (oitenta reais) mensais, por turma monito-
rada; 

b) escolas rurais: R$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais, por turma mo-
nitorada;

c) escolas urbanas e rurais para desenvolvimento das atividades referidas 
no § 7º do art. 3º: R$ 80,00 (oitenta reais) mensais, por turma tutoriada.

II - efetivado mediante apresentação de Relatório e Recibo Mensal de 
Atividades Desenvolvidas por Voluntário, o qual deverá ser mantido em arquivo pelo 
prazo e para os fins previstos nas normas do PDDE vigentes.

§ 5º Os repasses de recursos para os fins previstos no inciso I do caput 
deste artigo serão repassados em parcela única e calculados considerando o número 
de alunos a serem beneficiados com o Programa Mais Educação, conforme o Plano de 
Atendimento aprovado pela EEx e SEB/MEC, e os correspondentes valores constantes 
da tabela a seguir: 

Numero de Alunos Valor de Custeio(R$) Valor de Capital (R$) Valor total (R$)

Até 500 3.000,00 1.000,00 4.000,00

501 a 1.000 6.000,00 2.000,00 8.000,00

Mais de 1.000 7.000,00 2.000,00 9.000,00
m Capital (R$) Valor Total (R$)

Art. 5º Além dos recursos de que trata o art. 4º, serão destinados recur-
sos de custeio às escolas que optarem pela oferta de atividades nos finais de semana, 
em conformidade com a ação específica Relação Escola-Comunidade, indicada no cor-
respondente Plano de Atendimento da Escola, devendo tais recursos ser empregados:

I - na aquisição de materiais de consumo necessários ao desenvolvimen-
to das oficinas e atividades da ação específica Relação Escola-Comunidade;

II - no ressarcimento das despesas com transporte e alimentação dos 
voluntários responsáveis pela organização, execução e coordenação das atividades de-
senvolvidas no programa, limitado ao valor diário de R$ 40,00 (quarenta reais); e 

III - no ressarcimento das despesas com transporte e alimentação dos 
voluntários responsáveis pelo acompanhamento das atividades do programa, no valor 
de R$ 60,00 (sessenta reais) mensais, por escola acompanhada, podendo atender, no 
máximo, 5 (cinco) escolas.

§ 1º Os recursos repassados às UEx para implementação da ação Relação 
Escola-Comunidade deverão ser executados de forma a garantir o funcionamento nos 
finais de semana das escolas por 10 (dez) meses, admitida a realização dessas ativida-
des durante a semana nos períodos de férias escolares e/ou de feriados.

§ 2º Os repasses de recursos para os fins previstos nos incisos I, II e III 
deste artigo serão calculados considerando o número de alunos matriculados no ensi-
no fundamental regular, registrados no censo escolar do exercício anterior ao do repas-
se, de acordo com os valores mensais constantes na tabela a seguir:
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Numero de Alunos Valor Mensal do 
Repasse para 

Despesa de de 
Custeio(R$)

Valor Mensal de 
Ressarcimento do 
Responsável pelo 

Acompanhamento 
(R$)

Valor Mensal Por 
Escola (R$)

Até 850 1.028,60 60,00 1.088,60

851 a 1700 1.157,20 60,00 1.217,20

Acima de 1700 1.285,80 60,00 1.345,80

§ 3º As escolas a serem beneficiadas, pela primeira vez, com recursos 
para garantia de seu funcionamento nos finais de semana, farão jus à parcela extra 
de R$ 1.000,00 (mil reais), para cobertura de despesas de capital, destinada à aqui-
sição de materiais permanentes necessários às atividades da ação.

§ 4º Os valores destinados à aquisição de material de consumo a que 
se refere o inciso I deste artigo não poderão ser inferiores a 20% nem superiores a 
30% do total do valor de custeio, definido na tabela do § 2º deste artigo.

§ 5º As atividades desempenhadas pelos voluntários responsáveis 
pela organização, execução, coordenação e pelo acompanhamento das atividades, 
referidos nos incisos II e III deste artigo, serão consideradas de natureza voluntária, 
na forma definida na Lei nº 9.608, de 1998, sendo obrigatória a celebração do Ter-
mo de Adesão e Compromisso do Voluntário. 

§ 6º O ressarcimento das despesas especificadas nos incisos II e III 
deste artigo será efetivado mediante apresentação de Relatório e Recibo Mensal 
de Atividades Desenvolvidas por Voluntário, o qual deverá ser mantido em arquivo 
pelo prazo e para os fins previstos nas normas do PDDE vigentes.

Art. 6º Às escolas participantes do Programa Mais Educação que fa-
zem parte do Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF), além dos valores 
referidos nos arts. 4º e 5º, serão destinados recursos de custeio e de capital para 
desenvolvimento de atividades específicas, na perspectiva de educação integral, de 
intercambio cultural com o propósito de intensificar as ações recíprocas promovi-
das entre o Brasil e países fronteiriços, voltadas à expansão da oferta e melhoria da 
qualidade do ensino bilíngue devendo tais recursos ser empregados na:

I - aquisição de materiais literários, didático-pedagógicos e de con-
sumo necessários ao desenvolvimento de atividades educacionais e à implemen-
tação de projetos voltados à promoção do intercambio cultural com o(s) país(es) 
fronteiriço(s);

II - contratação de serviços de transporte para traslado de professores 
(cruze) e estudantes a fim de participarem de atividades educacionais e/ou de pro-
jetos voltados à promoção do intercâmbio cultural com o(s) país(es) fronteiriços; e 

III - aquisição de equipamentos, mobiliários e outros materiais per-
manentes necessários à consecução das referidas atividades.

Parágrafo único. Os repasses de recursos para os fins previstos nos 
incisos I a III deste artigo serão calculados considerando o número de alunos matri-
culados no ensino fundamental registrados no censo escolar do exercício anterior 
ao do repasse, de acordo com os valores constantes da tabela a seguir:
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Numero de Alunos Valor de Custeio(R$) Valor de Capital (R$) Valor total (R$)

Até 300 17.000,00 3.000,00 20.000,00

301 a 600 19.000,00 4.000,00 23.000,00

Acima de 600 20.000,00 5.000,00 25.000,00 
em Capital (R$) Valor Total (R$)

Art. 7º Os recursos financeiros transferidos sob a égide desta Resolução 
serão depositados em conta bancária específica aberta pelo FNDE na mesma agência 
bancária depositária dos recursos do PDDE.

§ 1º Do montante, calculado na forma dos arts. 4º a 6º, a ser repas-
sado em 2014, às UEx representativas de escolas que foram beneficiadas em ano(s) 
anterior(es) com recursos do Programa Mais Educação, será deduzido o saldo existente 
na conta bancária específica do programa em 31 de março do ano do repasse.

§ 2º Do montante, calculado na forma dos arts. 4º a 6º, a ser repassado, 
a partir de 2015, às UEx representativas de escolas que foram beneficiadas em ano(s) 
anterior(es) com recursos do Programa Mais Educação, será deduzido o saldo existente 
na conta bancária específica do programa em 31 de janeiro do ano do repasse.

§ 3º Para as UEx representativas de escolas que tiverem recebido recur-
sos no ano corrente que sejam referentes a adesão ao Programa Mais Educação reali-
zada em ano anterior ao do repasse, será repassada a diferença a maior eventualmente 
existente entre o Plano de Atendimento da Escola para o ano corrente em relação ao 
Plano de Atendimento da Escola em ano anterior, levando em consideração a data para 
o cálculo do saldo especificado no §§ 1º e 2º.

§ 4º Para efetivação das despesas previstas no Plano de Atendimento da 
Escola deverão ser observados os valores transferidos e os saldos financeiros existen-
tes na conta específica, em custeio e em capital, vedada a realização de despesas de 
custeio com recursos de capital e vice-versa, ainda que por insuficiência de recursos 
para cobertura integral das despesas previstas no plano em cada categoria econômica.

§ 5º Eventuais rendimentos de aplicações financeiras deverão ser, obri-
gatoriamente, computados a crédito da conta específica e ser aplicados, exclusivamen-
te, na implementação das atividades do Programa Mais Educação, podendo, a critério 
das UEx, complementar despesas de custeio e/ou de capital previstas no correspon-
dente plano de atendimento, respeitadas as mesmas condições de prestação de contas 
exigidas para os recursos transferidos.

§ 6º Na hipótese dos recursos disponíveis em custeio e/ou em capital 
serem inferiores ou superiores ao montante necessário à execução, no ano do repasse, 
relativas as ações previstas no Plano Atendimento da Escola, à UEx da escola benefi-
ciada competirá:

I - no primeiro caso, complementar a diferença com os rendimentos fi-
nanceiros de que trata o parágrafo anterior; e

II - no segundo caso, empregar o valor excedente na implementação das 
atividades do Programa Mais Educação no ano subsequente, respeitadas as respectivas 
categorias econômicas de custeio e capital. 

Art. 8º O FNDE, para operacionalizar os repasses previstos nesta Resolu-
ção, contará com as parcerias da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Edu-
cação (SEB/MEC), dos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, (Entidades 
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Executoras - EEx) e das UEx de escolas públicas, cabendo, entre outras atribuições pre-
vistas na resolução do PDDE em vigor.

I - à SEB/MEC:
a) enviar, ao FNDE, para fins de liberação dos recursos de que trata esta 

Resolução, por intermédio de Serviço de Internet (Web Service), a relação nominal das 
escolas a serem atendidas e indicação dos valores a elas destinados, nas categorias 
econômicas de custeio e capital, calculados em conformidade com o estabelecido nos 
arts. 4º a 6º;

b) prestar assistência técnica às UEx das escolas referidas na alínea “a” e 
às EEx, fornecendo-lhes as orientações necessárias para que seja assegurado o desen-
volvimento de atividades de educação integral e funcionamento das escolas nos finais 
de semana; 

c) manter articulação com as UEx das escolas beneficiadas, e respectivas 
EEx, e realizar atividades de acompanhamento, de maneira a garantir a boa e regular 
aplicação dos recursos em favor das aludidas unidades escolares e o cumprimento das 
metas preestabelecidas.

II - às EEx:
a) aprovar no PDDE Interativo os dados dos Planos de Atendimento das 

escolas integrantes de suas redes de ensino para que sejam contempladas com recursos 
destinados às atividades de educação integral e possam funcionar nos finais de semana. 

b) garantir um professor, preferencialmente do quadro de sua rede de 
ensino e com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na escola na qual serão 
desenvolvidas as atividades do Programa Mais Educação, a ser denominado professor 
comunitário, para viabilizar e coordenar as referidas atividades mediante a promoção 
da interação entre a escola e a comunidade, período em que deverá ficar afastado do 
exercício das atribuições inerentes ao seu cargo;

c) incentivar as escolas de sua rede de ensino, passíveis de serem be-
neficiadas com os recursos que trata esta Resolução, mas que não possuem Unidade 
Executora Própria (UEX), a constituírem suas respectivas UEx, nos termos sugeridos no 
Manual de Orientações para Constituição de Unidade Executora (UEX), disponível no 
sítio www.fnde.gov.br, assegurando-lhes o apoio técnico e financeiro que se fizerem 
necessários para esse fim.

d) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SEB/
MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema Interno do Poder Exe-
cutivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-
-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e 
auditoria; e

e) zelar para que as UEx, representativas das escolas integrantes de sua 
rede de ensino, cumpram as disposições do inciso seguinte.

III - às UEx:
a) encaminhar, por intermédio do PDDE Interativo, à EEx às quais se vin-

culam as escolas que representam, o Plano de Atendimento da Escola, para serem con-
templadas com recursos destinados às referidas escolas para realizarem atividades de 
educação integral e funcionarem nos finais de semana;

b) proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que trata 
esta Resolução nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, e de acordo com 
o Plano de Atendimento da Escola aprovado;

c) zelar para que a prestação de contas referida na alínea anterior con-
tenha os lançamentos e seja acompanhada dos comprovantes referentes à destinação 
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dada aos recursos de que trata esta Resolução e a outros que, eventualmente, tenham 
sido repassados, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, na mesma conta 
bancária específica, fazendo constar no campo “Programa/Ação” dos correspondentes 
formulários, a expressão “PDDE Educação Integral”;

d) fazer constar dos documentos comprobatórios das despesas realiza-
das com os recursos de que trata esta Resolução (notas fiscais, faturas, recibos) a ex-
pressão “Pagos com recursos do FNDE/ PDDE Educação Integral/Mais Educação”;

e) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SEB/
MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos 
e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, 
fiscalização e auditoria.

Art. 9º Ficam aprovados por esta Resolução os modelos do Plano de 
Atendimento da Escola disponível no PDDE Interativo, do Termo de Adesão e Compro-
misso do Voluntário e do Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por 
Voluntário, disponíveis no sítio www.fnde.gov.br.

Art.10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CLAÚDIO COSTA

BLOCO 1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)

01 Razão Social 02 CNPJ 03 Município  04 UF 05 Mês/Ano ___/____/____

BLOCO 2 IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 Nome  07 CPF 08 Endereço 09 Telefone

BLOCO 3 TRABALHO REALIZADO

10 Data do Mês  11 Dia da Semana 12 Horário 13 Atividades Realizadas 14 Rubrica

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R$ (),a título 
de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades 
voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, 
sobre os  procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
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BLOCO 4 AUTENTICAÇÃO 

___________
Local e Data

_____________________________________________
Assinatura do Voluntário

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

_____________________________________________
Local e Data

_____________________________________________
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

_____________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

______
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 8.069/90 à pág. 34 do vol. 17;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 9.608/98 à pág. 51 do vol. 25;
Lei nº 11.947/09 à pág. 36 do vol. 36;
Decreto nº 7.083/10 à pág. 65 do vol. 37;
Portaria Interministerial nº 17/07 à pág. 91 do vol. 34;
Portaria Normativa Interministerial n.º 19/07 à pág. 100 do vol. 34;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30.

_______________________________

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 15, DE 10 DE JULHO DE 2014
Dispõe sobre as prestações de contas das entidades beneficiadas pelo Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações agregadas
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Constituição Federal de 1988.
Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009.
Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, do Conselho Deliberativo do FNDE
Resolução nº 2, de 18 de janeiro de 2012, do Conselho Deliberativo do FNDE.
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 confe-
ridas 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 Extraor-
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dinária do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) realizada no dia 6 de março de 2014, e:

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as formas e os prazos de 
prestações de contas das entidades beneficiárias do Programa Dinheiro Direto na Esco-
la (PDDE) e de suas ações agregadas, bem como as medidas que deverão ser adotadas 
na eventualidade dessas contas não serem apresentadas ou reprovadas, resolve ad 
referendum:

Capítulo I
DO OBJETO

Art. 1º Dispor sobre as prestações de contas das entidades beneficiadas 
pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações agregadas. 

Capítulo II
DAS FORMAS E PRAZOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

Art. 2º As prestações de contas dos recursos do PDDE, e de suas ações 
agregadas, transferidos às Unidades Executoras Próprias (UEx), definidas no inciso II, 
do art. 5º, da Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, deverão ser encaminhadas às 
Entidades Executoras (EEx) - prefeituras municipais ou secretarias estaduais e distrital 
de educação - às quais se vinculem as escolas que representam, até o último dia útil 
de janeiro do ano subsequente à efetivação do crédito nas correspondentes contas 
correntes específicas, devendo ser constituídas:

I - do Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamen-
tos Efetuados;

II - dos extratos bancários da conta bancária específica em que os recur-
sos foram depositados e das aplicações financeiras realizadas;

III - da Conciliação Bancária, se for o caso; e
IV - de outros documentos que concorram para a inequívoca comprova-

ção da destinação dada aos recursos.
§ 1º Para dar cumprimento ao disposto no caput deste artigo e no caput 

do art. 18, da Resolução nº 10, de 2013, a UEx deverá:
I - preencher os formulários de prestação de contas em 2 (duas) vias, 

manter 1 (uma) via arquivada na sede da escola ou do polo presencial da UAB que 
representa, juntamente com os originais da documentação probatória das despesas 
realizadas e dos pagamentos efetuados, dispostos em boa ordem e organização; e

II - encaminhar a outra via à EEx à qual se vincule a escola ou o pólo pre-
sencial da UAB que representa, acompanhada de cópia legível da documentação pro-
batória referida no inciso anterior, essa última com a fidedignidade atestada mediante 
a aposição, no verso de cada peça reproduzida, da expressão “Confere com o original”, 
a ser subscrita por um dos dirigentes da UEx, que, em caso de falsidade ideológica, 
sujeitar-se-á às penalidades previstas na legislação aplicável à espécie.

§ 2º No caso de UEx constituída como consórcio para representar mais 
de uma unidade escolar, a alternativa de que trata o § 2º do art. 6º da Resolução nº 
10, de 2013, os originais dos formulários e dos documentos probatórios deverão ser 
mantidos em arquivo na sede da escola de cuja estrutura física se utiliza o consórcio 
para exercer suas atividades, mantida a obrigatoriedade de adoção dos procedimentos 
referidos no inciso II do parágrafo anterior em relação à respectiva EEx.
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§3º As EEx deverão analisar e julgar as prestações de contas recebidas 
das UEx, representativas das escolas de suas redes de ensino, registrar os dados finan-
ceiros relativos à execução dos recursos no Sistema de Gestão de Prestação de Contas 
(SIGPC), disponível no sítio www.fnde.gov.br, e remetê-los ao FNDE, por intermédio do 
referido sistema, até o último dia útil de março do ano subsequente ao da efetivação 
do crédito dos recursos nas contas bancárias específicas.

§ 4º Com base nos dados financeiros de que trata o parágrafo anterior, 
para cada prestação de contas, o FNDE, por intermédio do SIGPC, procederá à emissão 
automatizada de um dos seguintes pareceres:

a) «aprovada»: nas hipóteses de todas as despesas realizadas terem sido 
aprovadas pela EEx e de a soma desses dispêndios com saldo de recursos eventualmen-
te existente for equivalente à receita total objeto da prestação de contas;

b) «aprovada com ressalva»: na hipótese de ter sido registrada utilização 
indevida de recursos de custeio em despesas de capital ou vice-versa, ou quando tiver 
ocorrido, por qualquer motivo, restituição de valores à Conta Única da União, na forma 
prevista no art. 22, da Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013;

c) «não aprovada»: quando houver registro de despesa não aprovada ou 
de dispêndio para o qual não tenha sido apresentada a correspondente documentação 
comprobatória;

d) «não apresentada»: quando não houver registro de despesas, de de-
volução de saldo de recursos ou de reprogramação deste para utilização no exercício 
subsequente.

§5º Será facultado ao FNDE, quando as circunstâncias exigirem, o jul-
gamento de contas de UEx, hipótese em que o posicionamento firmado prevalecerá 
sobre o da correspondente EEx.

Art. 3º As prestações de contas dos recursos do PDDE transferidos às En-
tidades Executoras (EEx) e às Entidades Mantenedoras (EM), definidas, respectivamen-
te, nos incisos I e III, do art. 5º, da Resolução nº 10, de 2013, deverão ser elaboradas 
mediante o registro dos dados físico-financeiros relativos à execução dos recursos no 
SIGPC e remessa desses dados ao FNDE, por meio do referido sistema, até 30 de abril 
do ano subsequente ao da efetivação do crédito nas correspondentes contas correntes 
específicas, para análise e julgamento na forma estabelecida na Resolução nº 2, de 18 
de janeiro de 2012, e alterações posteriores.

Capítulo III
DA NÃO APRESENTAÇÃO OU REPROVAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

Art. 4º Expirado o prazo para envio, ao FNDE, dos dados financeiros rela-
tivos à execução dos recursos, as UEx, cujas prestações de contas estejam enquadradas 
em uma das situações previstas nas alíneas «c» e «d» do § 4º do art. 2º, e as EEx e EM, 
que não tenham enviado suas correspondentes prestações de contas, ou tenham suas 
contas reprovadas, os seus respectivos titulares sujeitar-se-ão a suspensão de futuros 
repasses e medidas em desfavor de seus titulares.

Art. 5º A EEx ou EM que não apresentar, ou não tiver aprovada, sua pres-
tação de contas por motivo de força maior ou por dolo ou culpa do gestor anterior, 
deverá apresentar as necessárias justificativas ao FNDE.
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§ 1º Na falta de apresentação ou da não aprovação, no todo ou em parte, 
da prestação de contas por culpa ou dolo do gestor anterior, as justificativas a que se 
refere o caput deste artigo deverão ser, obrigatoriamente, apresentadas pelo gestor 
que estiver no exercício do cargo à época em que for levantada a omissão ou a irregu-
laridade pelo FNDE, acompanhadas, necessariamente, de cópia autenticada de Repre-
sentação protocolizada junto ao respectivo órgão do Ministério Público, para adoção 
das providências cíveis e criminais da sua alçada.

§2º É de responsabilidade do gestor sucessor a instrução obrigatória da 
Representação, nos moldes legais exigidos, a ser protocolizada no Ministério Público 
com, no mínimo, os seguintes elementos:

I - qualquer documento disponível referente à transferência dos recur-
sos, inclusive extratos da conta corrente específica do programa;

II - relatório sucinto da destinação dada aos recursos transferidos; e
III - qualificação do ex-gestor, inclusive com o endereço atualizado, se 

houver; e
IV - documento que comprove a situação atualizada quanto à inadim-

plência da EEx ou da EM perante o FNDE.
§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo aplicase às UEx, de-

vendo as justificativas e a cópia autenticada da Representação ser dirigidas à respectiva 
EEx, que se encarregará de examiná-las, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 
do seu recebimento, a fim de, em caso de: 

I - acolhimento: remetê-las à apreciação do FNDE; e
II - indeferimento: devolvê-las à(s) UEx para as correções e complemen-

tações que se fizerem necessárias.
§ 4º O FNDE examinará as justificativas e a Representação de que tratam 

os §§ 1º, 2º e inciso I do §3º deste artigo a fim de, em caso de:
I - acolhimento: suspender o registro de inadimplência, caso existente, 

para fins de restabelecimento de repasses; e
II - indeferimento: devolvê-las à(s) EEx para as correções e complemen-

tações que se fizerem necessárias.
§ 5º No caso de inércia ou omissão da UEx na apresentação das justifi-

cativas e/ou da Representação referidas neste artigo, é facultada ao gestor municipal, 
estadual ou distrital, conforme o caso, a implementação dessa medida.

§6º As justificativas e a Representação, de que trata este artigo, deverão 
ser arquivadas na sede da respectiva EEx, UEx ou EM, pelo prazo e para os fins previstos 
no caput do art. 18, da Resolução nº 10, de 2013 .

§ 7º Na hipótese de não serem providenciadas ou não serem aceitas as 
justificativas e a Representação de que trata este artigo, o FNDE incluirá o gestor suces-
sor como responsável solidário pelo débito apurado, quando se tratar de omissão de 
prestação de contas cujo prazo para envio tiver expirado em sua gestão.

§ 8º As disposições deste artigo aplicam-se aos repasses de recursos do 
PDDE realizados em data anterior à publicação desta Resolução, ressalvados os atos 
praticados com base em normativos vigentes à época.

Capítulo IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.6º Ficam aprovados os modelos dos formulários Demonstrativo da 
Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados e Conciliação Bancária, 
previstos nesta Resolução e disponíveis no sítio www.fnde.gov.br.
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Art.7º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, fican-
do revogadas as disposições em contrário.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA  
E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação 02 - Exercício

03 - Nome 04 - Número do CNPJ

05 - Endereço
06 - Muni-
cípio

07 - UF

BLOCO 2 - SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)

08 - Saldo Reprogramado do 
Exercício Anterior

09 - Valor Creditado pelo 
FNDE no Exercício

10 - Recursos Próprios
11 - Rendimento de 
Aplicação Financeira

12 - Devolução de Recursos 
ao FNDE (-)

Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital

         

 
 
 
 

13 - Valor Total da Receita
14 - Valor da Despesa 
Realizada (-)

15 - Saldo a Reprogramar 
para o Exercício Seguinte

16 - Saldo Devolvido

17 - 
Período 
de 
Execução

18- Nº de 
Escolas 
Atendidas

Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital

__/__/__ 
a 
__/__/__

 
       

 
 
 
 

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - 
Item

20 -  
Nome do 
Favorecido

21- CNPJ 
ou CPF

22 - Tipo 
de Bens e 
Materiais 
Adquiridos 
ou Serviços 
Contratados

23 - 
Origem 
R$ (*)

24 - Nat 
Desp

25 - Documento 26 - Pagamento

27 - 
Valor 
(R$)Tipo Número Data

Nº Ch/
OB/TED

Data

           

 
 
 
 
 
 
 
 

28 - TOTAL

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

 
______________ 

Local e Data

 
_____________________________ 

Nome do(a) Dirigente ou do 
Representante Legal

 
_______________________________ 

Assinatura do(a) Dirigente ou do 
Representante Legal
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO
CAMPO 01 - Programa/Ação
Informar o nome do Programa/Ação a que se refere a prestação de con-

tas (ex. PAED, PDDE, PDDE / PAPE, PDDE / PME, PDDE / FEFS - Funcionamento das 
Escolas nos Finais de Semana, PNATE, etc).

CAMPO 02 - Exercício
Informar o exercício a que se refere a prestação de contas.
CAMPO 03 - Nome
Informar o nome da Unidade Executora Própria - UEx (APM, Caixa Escolar 

etc), da Entidade Executora - Eex (Prefeitura Municipal ou Secretaria de Educação do 
Estado ou do DF), ou da Entidade Mantenedora - EM de escola de educação especial 
(APAE, Sociedade Pestalozzi, etc), de acordo com a denominação constante do cartão 
do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

CAMPO 04 - Número do CNPJ
Informar o número de inscrição da UEx, EEx ou EM, conforme o caso, 

constante do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
CAMPO 05 a 07 - Endereço, Município e UF
Informar o endereço, o nome do município onde se localiza a sede da 

UEx, EEx ou EM, conforme o caso, e a sigla da unidade da federação.
 
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)
CAMPOS 08 a 11 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior; Valor Credi-

tado pelo FNDE no Exercício; Recursos Próprios; e Rendimento de Aplicação Financeira.
Informar o saldo reprogramado, proveniente de recursos do exercício 

anterior; o valor recebido do FNDE no exercício correspondente ao da prestação de 
contas; o valor dos recursos próprios (quando ocorrer); e o valor dos rendimentos au-
feridos com aplicações financeiras, eventualmente realizadas, distinguindo os valores 
de “custeio” e “capital”.

CAMPO 12 - Devolução de Recursos ao FNDE
Informar o valor que porventura tenha sido devolvido ao FNDE, distin-

guindo os valores de “custeio” e ”capital”.
CAMPO 13 - Valor Total da Receita
Informar o valor total da receita (soma dos valores dos campos 08 09 10 

11, menos o valor do campo 12), distinguindo os valores de “custeio” e “capital”.
CAMPO 14 - Valor da Despesa Realizada
Informar o valor das despesas realizadas no exercício a que se refere a 

prestação de contas, conforme indicado no campo 02, distinguindo os valores de “cus-
teio” e “capital”.

CAMPO 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte
Informar o valor do saldo apurado no encerramento do exercício: o valor 

total da receita (Campo 13) menos o valor da despesa realizada (Campo 14); e o valor 
do saldo reprogramado para o exercício seguinte (a reprogramação somente será per-
mitida, quando prevista na legislação do Programa), distinguindo os valores de “cus-
teio” e “capital”.

CAMPO 16 - Saldo Devolvido
Informar o saldo devolvido ao FNDE, distinguindo os valores de custeio 

e capital.
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CAMPO 17 - Período de Execução
Informar a data de início e término do período de execução dos recursos. 

No caso de UEx, será informado da seguinte forma:
- se a UEx não reprogramou saldo, deverão ser informadas como o início 

e o término do período de execução, respectivamente, as datas de crédito do dinheiro 
pelo FNDE e 31 de dezembro;

- se a UEx reprogramou saldo, deverão ser informadas como o início e o 
término do período de execução, respectivamente, as datas de realização da primeira 
despesa e 31 de dezembro.

CAMPO 18 - N.º de Escolas Atendidas (preencher quando se tratar do PDDE).
Informar o número de escolas beneficiadas com recursos do PDDE.
 
BLOCO 03 - PAGAMENTOS EFETUADOS
CAMPO 19 - Item
Informar o número sequencial dos pagamentos efetuados.
CAMPO 20 - Nome do Favorecido
Informar o nome ou a razão social dos fornecedores ou prestadores de 

serviços pagos com recursos do Programa.
CAMPO 21 - CNPJ ou CPF
Informar o número de inscrição do cartão do Cadastro Nacional de Pes-

soa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro Pessoa Física (CPF) do favorecido do CAMPO 20.
CAMPO 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados.
Informar o tipo de material (de expediente, elétrico, didático pedagógico 

etc.) ou bem adquirido e/ou serviço contratado com pagamento efetuado.
CAMPO 23 - Origem R$
Informar “FNDE” quando o pagamento for efetuado com recursos do 

programa ou “FNDE/RP” quando for com recursos do programa mais Recursos Pró-
prios (RP).

CAMPO 24 - Nat. Desp.
Informar (C) quando a natureza da despesa for Custeio ou (K) quando se 

tratar de despesa de Capital.
CAMPO 25 - Documento (Tipo, Número e Data)
Informar o tipo (recibo, fatura ou nota fiscal), o número e a data do do-

cumento que comprove o pagamento efetuado, utilizando as seguintes abreviaturas:
- RB para recibo
- FT para fatura
- NF para nota fiscal
CAMPO 26 - Pagamento (N.º Ch/OB e Data)
Informar o número do cheque (CH) ou da ordem bancária (OB) e a res-

pectiva data em que ocorreu o pagamento aos fornecedores ou prestadores de serviços.
CAMPO 27 - Valor (R$)
Informar o valor do pagamento efetuado.
CAMPO 28 - Total
Informar o valor correspondente ao somatório do Campo 25.
 
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Informar o local (município) e a data de preenchimento do formulário, 

apondo o nome legível e assinatura do(a) dirigente ou do representante legal da UEx, 
EEx ou EM.
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação 02 - Exercício

03 – Nome 04 - Número do CNPJ

05 – Endereço 06 - Município 07 - UF

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO

08 - Banco 
 

09 - Código da 
Agência 
 

10 - Nº da Conta Corrente 
 

11 - Saldo do Extrato Bancário

Data: 
____/____/____

Valor (R$)

BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA

12 - Créditos não Demonstrados 
no Extrato

13 - Débitos não Demonstrados  
no Extrato

14 - Restos a Pagar Processados
15 - Saldo Contábil 
(11 12) - (13 14)

Histórico Valor (R$) Histórico Valor (R$) Histórico Valor (R$)

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

16 - Total       

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

_________________________ 
Local e Data

_____________________________ 
Nome do(a) Dirigente ou do 
Representante Legal

_______________________________ 
Assinatura do(a) Dirigente ou do 
Representante Legal

 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO
CAMPO 01 - Programa
Informar o nome do Programa/Ação a que se refere a prestação de con-

tas (ex. PAED, PDDE, PDDE / PAPE, PDDE / PME, PDDE / FEFS - Funcionamento das 
escolas nos finais de semana, PNATE, etc).

CAMPO 02 - Exercício
Informar o exercício a que se refere a prestação de contas
CAMPO 03 - Nome
Informar o nome da Entidade Executora - EEx (Secretaria de Educação 

do Estado ou do Distrito Federal, da Prefeitura Municipal) ou da Entidade Mantene-
dora - EM de escola privada de educação especial (APAE, Sociedade Pestalozzi, etc), 
de acordo com a denominação constante do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ).

CAMPO 04 - Nº do CNPJ
Informar o número de inscrição da EEx ou EM no CNPJ.
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CAMPOS 05 a 07 - Endereço, Município e UF
Informar o endereço, nome do município onde se localiza a sede da EEx 

ou da EM e a sigla da unidade da federação.
 
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO
CAMPOS 08 a 10 - Banco, Cód da Agência e Nº da Conta Corrente
Informar o nome do banco, o código da agência e o número da conta 

corrente onde os recursos do PDDE foram depositados.
CAMPO 11 - Saldo do Extrato Bancário (Data, Valor)
Informar a data do último lançamento e o valor do saldo constante no 

extrato bancário apresentado.
 
BLOCO 03 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL/FINANCEIRA
CAMPO 12 - Créditos não Demonstrados no Extrato (Histórico e Valor)
Informar os créditos não constantes do extrato, indicando a origem dos 

mesmos e o valor. (Exemplo: crédito de rendimento de aplicação financeira; estorno de 
débito indevido; etc.)

CAMPO 13 - Débitos não Demonstrados no Extrato (Histórico e Valor)
Informar os débitos não constantes do extrato, indicando a destinação 

dos mesmos e o valor. (Exemplo: cheque não compensado, etc.)
CAMPO 14 - Restos a Pagar Processados (Histórico e Valor)
Informar os débitos processados, indicando o nome do favorecido, o nú-

mero da Nota Fiscal e o valor. (Exemplo: bens materiais ou serviços recebidos e não 
pagos.)

CAMPO 15 - Saldo Contábil (11 12) - (13 14)
Informar o saldo contábil, ou seja, a soma dos campos 11 e 12 menos a 

soma dos campos 13 e 14.
CAMPO 16 - Total
Informar as somas das colunas dos campos 12 a 15.
 
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Informar o local (município) e a data de preenchimento do formulário, 

bem como o nome legível e assinatura do(a) dirigente ou do representante legal da 
EEx ou EM.

______
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;
Decreto nº 7.083/10 à pág. 65 do vol. 37;
Portaria Interministerial nº 17/07 à pág. 91 do vol. 34;
Portaria Normativa Interministerial n.º 19/07 à pág. 100 do vol. 34;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE  nº 9/11 à pág. 304 do vol. 38;
Resolução CD/FNDE  nº 2/12 à pág. 511 do vol. 39
Resolução CD/FNDE nº 10/13 à pág. 174 do vol. 40.

_______________________________
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RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 18, DE 3 DE SETEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e 

regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas da 
educação básica, a fim de favorecer a melhoria da qualidade de ensino e a promoção 

da sustentabilidade socioambiental nas unidades escolares

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999.
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Lei nº12.305, de 2 de agosto de 2010.
Lei 12.340, de 1º de dezembro de 2010.
Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001.
Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002.
Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, do Conselho Deliberativo do FNDE.
Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012, do Conselho Pleno do 

Conselho Nacional de Educação.
Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas 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 Extraor-
dinária do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) realizada no dia 6 de março de 2014, e:

CONSIDERANDO que a educação ambiental é “componente essencial e 
permanente na educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”, 
conforme preconiza a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e o Decreto nº 4.281, de 25 
de junho de 2002, que a regulamenta e cria o Órgão Gestor da Política Nacional de 
Educação Ambiental (PNEA);

CONSIDERANDO a necessidade de apoiar as escolas públicas no processo 
de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, 
estabelecidas pela Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012;

CONSIDERANDO a necessidade de apoiar as escolas públicas em sua 
transição para se tornarem espaços educadores sustentáveis, fomentando ações que 
abranjam as dimensões de gestão, currículo, espaço escolar e comunidade, na inten-
cionalidade de educarem para a sustentabilidade socioambiental;

CONSIDERANDO a importância de promover condições para a imple-
mentação e o fortalecimento de Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas 
Escolas (Com-Vida), como espaços de gestão democrática e de respeito à diversidade 
sociocultural e aos direitos humanos, visando à promoção da sustentabilidade socio-
ambiental nas escolas;

CONSIDERANDO que os espaços educadores sustentáveis contribuem 
com os esforços de prevenção de riscos ambientais e proteção das comunidades, auxi-
liando no fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituído pela 
Lei 12.340, de 1º de dezembro de 2010;
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CONSIDERANDO a necessidade de apoiar as escolas públicas na opera-
cionalização de ações planejadas no contexto da realização da IV Conferência Nacional 
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, entre outras atividades a execução dos projetos 
elaborados para a IV CNIJMA, como forma de estimular a continuidade de processos 
educadores que envolvam e valorizem a participação da comunidade escolar em ações 
voltadas à sustentabilidade socioambiental; resolve ad referendum:

Art. 1º Destinar recursos financeiros de custeio e de capital, nos moldes 
operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a esco-
las públicas de educação básica, de acordo com os dados extraídos do Censo Escolar 
do ano anterior ao do repasse, por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias 
(UEx), a fim de favorecer a melhoria da qualidade de ensino e a promoção da sustenta-
bilidade socioambiental nas unidades escolares.

Art. 2º São passíveis de atendimento as escolas públicas referidas no ar-
tigo anterior e que não tenham sido beneficiadas com repasse de recursos dessa ação 
em exercícios anteriores e que constem do Banco de Dados da Coordenação-Geral de 
Educação Ambiental, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversida-
de e Inclusão do Ministério da Educação -SECADI/MEC, que tenha registrado a reali-
zação da etapa local da IV Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 
(CNIJMA) no site da conferência, excluindo-se aquelas que já tiverem sido contempla-
das em situações anteriores.

§ 1º A relação nominal das escolas passíveis de atendimento será enca-
minhada pela SECADI/MEC ao FNDE e divulgada no sítio pddeinterativo.mec.gov.br;

§ 2º As escolas serão contempladas por ordem de adesão, mediante o 
preenchimento do plano de ação e da ata de reunião da comunidade escolar no módu-
lo “Escolas Sustentáveis” do PDDE Interativo.

Art. 3º Os recursos financeiros de que trata o art. 1º devem ser empre-
gados na implementação de ações que propiciem condições favoráveis à melhoria da 
qualidade de ensino e à transição das escolas para a sustentabilidade socioambiental, 
considerando a gestão, o currículo e o espaço físico e a comunidade, de forma a torna-
rem-se espaços educadores sustentáveis.

§ 1º Para os fins desta Resolução, são considerados espaços educado-
res sustentáveis aqueles em que são desenvolvidos processos educativos permanen-
tes e continuados, capazes de sensibilizar a comunidade escolar para a construção de 
uma sociedade de direitos, ambientalmente justa e sustentável, fomentando ações 
que abranjam as dimensões currículo, gestão, espaço físico e comunidade escolar e 
que compensem seus impactos ambientais com o desenvolvimento de tecnologias 
apropriadas, de modo a garantir qualidade de vida às presentes e futuras gerações, 
na intencionalidade de educarem para a sustentabilidade socioambiental, tornando-se 
referência em seu território.

§ 2º As ações passíveis de financiamento têm por finalidade:
I - apoiar a criação e o fortalecimento da Comissão de Meio Ambiente e 

Qualidade de Vida na Escola (Com-Vida), coletivo escolar que, entre outras atribuições, 
deve promover o diálogo e pautar decisões sobre a sustentabilidade socioambiental, 
a qualidade de vida, o consumo e a alimentação sustentáveis e o respeito aos direitos 
humanos e à diversidade;
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II - promover possível adequação no espaço físico da escola, visando à 
destinação apropriada de resíduos da escola, eficiência energética, uso racional da 
água, luminosidade, conforto térmico e acústico, mobilidade sustentável e estrutura-
ção de áreas verdes; e

III - promover a inclusão da temática socioambiental no projeto político-
-pedagógico da escola.

§ 3º Para a implementação das ações previstas no parágrafo anterior, os 
recursos transferidos, respeitadas as categorias econômicas e observadas as descrições 
do Manual Escolas Sustentáveis, referido no § 6º deste artigo, deverão ser empregados 
em um ou mais dos seguintes itens:

I - contratação de serviços de terceiros para realização de oficinas de for-
mação sobre criação e fortalecimento da Com-Vida, implementação de tecnologias am-
bientalmente sustentáveis e planejamento participativo, bem como para elaboração de 
estudos de diagnóstico e análise da situação da escola e de avaliação de viabilidade de 
intervenções arquitetônicas com base em critérios de sustentabilidade socioambiental 
e para a execução das obras identificadas como prioritárias;

II - aquisição de materiais de construção e bens produzidos de acordo 
com normas e critérios ambientalmente sustentáveis, de forma a viabilizar opções mais 
eficientes no uso de água, energia, conforto térmico e acústico, mobilidade e destina-
ção adequada de resíduos;

III - aquisição de equipamentos necessários à estruturação e funciona-
mento da Com-Vida na escola; e

IV - aquisição de materiais didático-pedagógicos que tratem de temáticas 
voltadas às mudanças ambientais globais, à sustentabilidade, aos espaços educadores 
sustentáveis, bem como àqueles que estimulem o reconhecimento e o respeito à diver-
sidade cultural e aos direitos humanos.

§ 4º É vedada a contratação de professores e funcionários da unidade 
escolar para realização dos serviços de que trata o inciso I do parágrafo anterior.

§ 5º Quando da realização de pesquisas de preços para aquisição de 
materiais e bens ou prestação de serviços com recursos liberados sob amparo desta 
Resolução, devem ser considerados os parâmetros estabelecidos no § 2º, do art. 3º da 
Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, disponível no sítio www.fnde.gov.br, como tam-
bém critérios ambientais para seleção das propostas, dando-se preferência à compra 
de materiais e equipamentos não poluentes e/ou com reduzida toxidade, em parte ou 
no todo reciclados ou recicláveis, que minimizem o consumo de água ou energia elétri-
ca, sejam provenientes da economia local, entre outros atributos que concorram para 
a sustentabilidade socioambiental na escola, considerando os processos de extração, 
fabricação, utilização e descarte.

§ 6º A especificação dos itens referidos nos incisos I a IV do § 3º, bem 
como o detalhamento de outros aspectos relativos à execução dos recursos de que 
trata esta Resolução, estão descritos no Manual Escolas Sustentáveis, disponível no 
sítio www.fnde.gov.br.

Art. 4º Os recursos financeiros transferidos sob a regência desta Reso-
lução serão depositados em conta bancária específica aberta pelo FNDE, na mesma 
agência bancária depositária dos recursos do PDDE.

Parágrafo único. Para fins de operacionalização e monitoramento dos 
repasses pelo FNDE, identificação das contas bancárias específicas, bem como para 
execução e prestação de contas dos recursos pelas entidades beneficiárias, os repasses 
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financeiros de que trata esta Resolução integrarão a ação denominada PDDE Qualidade 
e, a partir do exercício de 2015, a ação PDDE Estrutura.

Art. 5º Os recursos previstos no art. 1º e caput do art. 2º serão calculados 
de acordo com o número de alunos matriculados na unidade educacional, segundo 
dados extraídos do censo escolar do ano anterior ao do atendimento, tomando como 
parâmetros os valores correspondentes constantes da tabela a seguir:

 

Número de alunos
Valores de Repasse (R$)

Custeio (80%) Capital (20%) Total

Até 199 6.400,00 1.600,00 8.000,00

200 a 499 8.000,00 2.000,00 10.000,00

500 a 999 9.600,00 2.400,00 12.000,00

Acima de 999 11.200,00 2.800,00 14.000,00
 

Art. 6º O repasse do recurso a ser destinado a cada escola indicada na 
relação referida no § 1º do art. 2º ficará condicionado ao (à):

I - preenchimento do plano de ação no PDDE Interativo pelas escolas be-
neficiadas, juntamente com a ata de reunião de planejamento da comunidade escolar 
a ser preenchida no mesmo sistema;

II - aprovação dos planos de ação pelas respectivas Entidades Executoras 
(EEx);

III - validação dos planos de ação pela SECADI/MEC;
IV - disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 7 º A execução dos recursos de que trata esta Resolução deverá ocor-
rer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido efetivado o respectivo crédito nas 
contas bancárias específicas das UEx.

§ 1º Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as disponi-
bilidades existentes em 31 de dezembro nas contas específicas, poderão ser reprogra-
mados pelas UEx, obedecendo às classificações de custeio e capital nas quais foram 
repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita observância de seu em-
prego nos objetivos da ação programática.

§ 2º A partir do exercício de 2015 os recursos financeiros de que trata 
esta Resolução deverão ser utilizados nas finalidades para as quais se destinam até 31 
de dezembro do ano seguinte ao do repasse, findo este prazo, o montante financei-
ro existente em conta, proveniente da não utilização dos recursos de que trata esta 
Resolução, observada a categoria econômica, deverá ser empregado na aquisição de 
material de consumo ou permanente que concorra para a melhoria da infraestrutura 
física e pedagógica das escolas beneficiadas.

Art. 8º Para operacionalizar os repasses previstos nesta Resolução, o 
FNDE contará com as parcerias da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (SECADI/MEC), dos Governos Es-
taduais, Municipais e do Distrito Federal (Entidades Executoras - EEx) e das UEx de 
escolas públicas, cabendo, entre outras atribuições previstas na legislação aplicável 
ao FNDE:
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I - à SECADI/MEC:
a) encaminhar ao FNDE a relação nominal das escolas passíveis de serem 

contempladas com os recursos de que trata o § 2º do art. 2º;
b) avaliar e, se estiverem regulares, validar os planos de ação das es-

colas de que trata o § 2º do art. 2º, elaborados pelas UEx e encaminhados pelas EEx, 
por intermédio do PDDE interativo, para fins de liberação dos recursos previstos nesta 
Resolução;

c) prestar assistência técnica às UEx das escolas referidas na alínea ante-
rior e às EEx, fornecendo-lhes as orientações necessárias para que seja assegurada às 
unidades escolares representadas, a promoção da sustentabilidade socioambiental; e

d) manter articulação com as UEx das escolas beneficiadas e respectivas 
EEx e realizar atividades de acompanhamento, de maneira a garantir a boa e regular 
aplicação dos recursos em favor das aludidas unidades escolares, bem como o cumpri-
mento das metas preestabelecidas.

II - à EEx:
a) instituir Comitê de Análise e Aprovação do PDDE interativo, de acordo 

com as diretrizes e orientações disponíveis no sistema;
b) ativar, por meio do PDDE interativo, os cadastros dos membros do 

Comitê de Análise e Aprovação do PDDE interativo, mediante solicitação desses;
c) avaliar e, se regulares, aprovar os planos de ação do PDDE Escolas Sus-

tentáveis das escolas pertencentes à sua rede, de que trata o § 1º do art. 2º, elaborados 
pelas UEx, por intermédio do PDDE interativo;

d) encaminhar à apreciação da SECADI, por intermédio do PDDE intera-
tivo, os planos de ação das escolas aprovados, para fins de validação e liberação dos 
recursos previstos nesta Resolução;

e) incentivar as escolas de sua rede de ensino, passíveis de serem beneficia-
das com os recursos de que trata esta Resolução, mas que não possuem Unidade Executora 
Própria (UEx), a adotarem tal providência nos termos sugeridos no Manual de Orientações 
para Constituição de Unidade Executora (UEx), disponível no sítio www.fnde.gov.br, assegu-
rando-lhes o apoio técnico e financeiro que se fizerem necessários para esse fim;

f) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SECA-
DI/MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Inter-
no do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos 
e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, 
fiscalização e auditoria;

g) analisar e apresentar prestação de contas consolidadas das UEx, nos 
moldes previstos em legislação aplicável ao PDDE; e

h) zelar para que as UEx, representativas das escolas integrantes de sua 
rede de ensino, cumpram as disposições do inciso seguinte.

III - à UEx:
a) realizar reunião de planejamento da comunidade escolar e registrar os 

resultados na ata disponibilizada pelo sistema;
b) proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que trata 

o art. 1º às EEx, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE;
c) zelar para que a prestação de contas referida na alínea anterior con-

tenha os lançamentos e seja acompanhada dos comprovantes referentes à destinação 
dada aos recursos de que trata esta Resolução e a outros que, eventualmente, tenham 
sido repassados, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, na mesma conta 
bancária específica, fazendo constar no campo «Programa/Ação» dos correspondentes 
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formulários, a expressão «PDDE Qualidade», que será denominada, a partir de 2015, a 
expressão «PDDE Estrutura»;

d) fazer constar dos documentos probatórios das despesas realizadas 
com os recursos de que trata o art. 1º (notas fiscais, faturas, recibos) a expressão «Pa-
gos com recursos do FNDE/PDDE Qualidade/ Escolas Sustentáveis, que será denomina-
da, a partir de 2015, a expressão FNDE/PDDE Estrutura/Escolas Sustentáveis; e

e) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SECA-
DI/MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Inter-
no do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos 
e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, 
fiscalização e auditoria.

Art. 9º Fica aprovado como anexo desta Resolução o modelo da ata de 
reunião de planejamento da comunidade escolar.

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Resolução nº 18, de 21 de maio de 2013.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

ANEXO I
MODELO DE ATA DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR

Ata da assembleia geral para definição das ações que integrarão o Plano 
de Ação da escola com vistas ao recebimento de recursos da ação Escolas Sustentáveis, 
do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), voltados à promoção da sustentabilida-
de socioambiental na unidade escolar.

Aos _______dias do mês de __________ de _______ reuniram- se pro-
fessores, funcionários, outros profissionais da educação, alunos, pais de alunos e ou-
tros membros da comunidade da Escola _____________________________________
_ (nome da Escola) para deliberarem sobre as ações a serem realizadas com os recursos 
da ação Escolas Sustentáveis, do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), voltados 
à promoção da sustentabilidade socioambiental na unidade escolar. A reunião foi pre-
sidida por _____________________________________, que designou o(a) Sr.(a) ____
________________________________ como Secretário (a). Iniciados os trabalhos, fo-
ram esclarecidos aos participantes os principais aspectos sobre o repasse, tais como: o 
valor dos recursos de R$ _______ (escrever também por extenso), o objetivo e a forma 
de utilização do referido recurso. Em seguida, foram discutidas as ações prioritárias a 
serem custeadas com os recursos, sendo cada participante ouvido em suas sugestões e 
argumentos. Após os debates, os participantes da reunião decidiram por:

(listar/relacionar as ações escolhidas, bem como os materiais e bens a 
serem adquiridos e os serviços a serem realizados).

Foi esclarecido aos participantes o prazo para a realização das ações, de 
acordo com o estabelecido no Plano de Ação da escola, e para apresentação da pres-
tação de contas dos recursos, até o dia 31 de dezembro do ano de seu recebimento; e 
que devem ser indicados representantes da comunidade escolar, dentre os presentes, 
para acompanhar as obras e a aquisição e entrega dos equipamentos, de modo a veri-
ficar o cumprimento das ações. Nada mais havendo a tratar, encerrou- se a reunião às 
_____horas.
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Eu,_______________________________Secretário (a) da reunião, subs-
crevo-me.

Assinatura do (a) Secretário (a).

Assinatura de todos os presentes à reunião.

_______
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 9.795/99 à pág. 34 do vol. 26;
Decreto nº 3.931/01 à pág. 211 do vol. 28
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE  nº 2/12 à pág. 511 do vol. 39
Resolução CD/FNDE nº 10/13 à pág. 174 do vol. 40.

_______________________________

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 21, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014
Regulamenta a operacionalização dos repasses financeiros do FNDE a partir de 2014 
e a reprogramação de saldos de Programas Educacionais cujas prestações de contas 

sejam realizadas por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011;
Resolução CD/FNDE nº 12, de 17 de março de 2011;
Resolução CD/FNDE nº 02, de 18 de janeiro de 2012;
Resolução CD/FNDE nº 44, de 5 de setembro de 2012;
Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013;
Resolução CD/FNDE nº 24, de 14 de junho de 2013;
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas 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 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 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 Extraordi-
nária do Conselho Deliberativo do FNDE realizada no dia 6 de março de 2014, e

CONSIDERANDO a necessidade de garantir transparência e tempestivida-
de à movimentação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os dispositivos e os pro-
cedimentos que regulamentam a apuração e a reprogramação dos saldos financeiros 
existentes nas contas bancárias ao final do período de execução de cada programa 
educacional; e
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CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos relati-
vos à suspensão das transferências de recursos dos programas educacionais para dar 
cumprimento aos dispositivos previstos na legislação vigente, resolve, ad referendum:

Art. 1º Regulamentar a operacionalização dos repasses financeiros do 
FNDE a partir de 2014 e a reprogramação de saldos de Programas Educacionais cujas 
prestações de contas sejam realizadas por meio do Sistema de Gestão de Prestação de 
Contas (SiGPC) - Contas Online.

Art. 2º Para fins de prestações de contas realizadas por meio do SiGPC 
- Contas Online, os saldos financeiros existentes nas contas bancárias dos programas 
educacionais no final do período de execução são reprogramados para o período sub-
sequente independentemente da anuência específica do FNDE e sem prejuízo das de-
mais normas e critérios estabelecidos na resolução que regulamenta cada programa.

§ 1º Para o exercício de 2011 será considerado como saldo reprogramado 
aquele existente na conta bancária ao final do período anterior de execução do programa.

§ 2º O FNDE, por intermédio do SIGPC - Contas Online, considerará como 
saldos reprogramados aqueles existentes nas contas bancárias e informados pelas ins-
tituições financeiras.

§ 3º Na impossibilidade de obtenção dos saldos junto às instituições fi-
nanceiras, será considerado aquele declarado pelo ente executor no SIGPC - Contas 
Online.

§ 4º Eventuais inconsistências constatadas nos valores registrados no Si-
GPC - Contas Online, nos termos dos §§ 2º e 3º, serão objeto de notificação quando da 
análise das prestações de contas ou como resultado de ações de monitoramento dos 
programas educacionais.

Art. 3º A partir do período de 2014, o FNDE definirá a instituição bancária 
em que os repasses serão efetuados, dentre aquelas com as quais mantém parceria, 
cabendo ao ente executor indicar a agência bancária de sua preferência.

Parágrafo único. Os entes executores deverão transferir para as novas 
contas bancárias os saldos existentes nas contas até então utilizadas, no prazo máximo 
de noventa dias contados a partir de comunicação feita pelo FNDE.

Art. 4º A partir da publicação desta Resolução, os recursos financeiros 
transferidos para contas correntes abertas pelo FNDE deverão ser automaticamente 
aplicados pelas instituições financeiras em fundos de curto prazo, lastreados em títulos 
da dívida pública federal, com resgates automáticos.

§ 1º As instituições financeiras deverão, quando da regularização das 
contas pelos entes executores, proceder aos registros necessários ao cumprimento do 
disposto no caput.

§ 2º Cabe ao ente executor definir se os recursos financeiros devem ser 
mantidos em aplicação de curto prazo ou transferidos para caderneta de poupança, 
com base em sua previsão de desembolso.

Art. 5º As transferências financeiras do período corrente, quando sus-
pensas por força normativa, serão restabelecidas na sua totalidade se a condição que 
levou à suspensão for resolvida até o último dia útil do mês de outubro do exercício em 
curso, condicionadas à disponibilidade orçamentária e financeira.
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Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, compreende- se como 
período corrente o prazo estabelecido para a execução do programa e como exercício 
em curso o ano do restabelecimento dos repasses.

Art. 6º Revogam-se o § 1º do Art. 7º e o § 2º do Art. 21 da Resolução CD/
FNDE nº 12, de 17 de março de 2011 ; as alíneas «c», do inciso I, e «b» do inciso II, do 
Art. 12 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013; o inciso VII do Art. 38 da 
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013; e o § 1º do Art. 25 da Resolução 
CD/FNDE nº 44, de 5 de setembro de 2012.

Art. 7º 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 ou CG:
Decreto-Lei nº 200/67 à pág. 301 do vol. 1;
Lei nº 12.527/11 à pág. 35 do vol. 38;
Decreto nº 7.507/11 à pág. 54 do vol. 38;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE nº 12/11 à pág. 312 do vol. 38;
Resolução CD/FNDE nº 2/12 à pág. 511 do vol. 39;
Resolução CD/FNDE nº 10/13 à pág. 174 do vol. 40;
Resolução CD/FNDE nº 26/13 à pág. 201 do vol. 40.

_______________________________

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 22, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014
Estabelece procedimentos e responsabilidades relativas à prestação de contas dos 

programas e projetos que exigem manifestação de conselho de controle social
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Constituição Federal - Parágrafo Único do Artigo 70.
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Art. 313-A e 313-B .
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 - Art. 93.
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas 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 Extraor-
dinária do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) realizada no dia 06 de março de 2014,

CONSIDERANDO que a Resolução nº 2, de 18 de janeiro de 2012, deter-
mina que a partir de 2011 a prestação de contas dos recursos transferidos pelo FNDE 
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deve ser apresentada pelo gestor responsável, por intermédio do Sistema de Gestão de 
Prestação de Contas - SiGPC Contas Online;

CONSIDERANDO que a Resolução nº 24, de 14 de junho de 2013, instituiu 
a obrigatoriedade do uso do Sistema de Gestão de Conselhos - Sigecon para emissão de 
parecer conclusivo acerca da execução de programas e projetos que exigem a manifes-
tação de conselho de controle social, sem o que não se considera completa a prestação 
de contas ao FNDE; e

CONSIDERANDO a necessidade de tornar claros os procedimentos e as 
responsabilidades relativas à prestação de contas dos recursos transferidos pelo FNDE 
no âmbito desses programas e projetos, de modo a propiciar a efetividade da transmis-
são das informações indispensáveis para garantir a adimplência de entes e entidades 
executoras, resolve “ad referendum”:

Art. 1º A prestação de contas que exija manifestação de conselho de con-
trole social deverá ser enviada no prazo e nas condições estabelecidas no normativo de 
cada programa ou projeto, por intermédio do SiGPC Contas Online e do Sigecon.

§ 1º Caso a funcionalidade “Enviar” não esteja disponível no SiGPC Con-
tas Online na data estabelecida na resolução do programa ou projeto, o prazo para 
envio da prestação de contas no sistema será aquele fixado no § 3º-A do art. 2º da 
Resolução CD/FNDE nº 2, de 18 de janeiro de 2012.

§ 2º Ao término do prazo de envio da prestação de contas no SiGPC Con-
tas Online pelo gestor responsável, o conselho de controle social terá até sessenta dias 
para enviar o parecer conclusivo por meio do Sigecon.

§ 3° O descumprimento dos prazos estabelecidos para o envio da presta-
ção de contas e do parecer conclusivo do conselho de controle social poderá ensejar a 
suspensão de repasses de recursos do programa ou projeto.

Art. 2º Havendo omissão do envio da prestação de contas no prazo pre-
visto, o gestor responsável será notificado, por intermédio do SiGPC Contas Online, 
para que, em trinta dias a contar da data da ciência da notificação, regularize a situação 
no referido sistema ou apresente as devidas justificativas ao FNDE, de acordo com o 
previsto na resolução que normatiza o programa ou projeto.

Parágrafo único. Enquanto não der ciência da notificação emitida em seu 
nome, o gestor responsável do ente ou entidade executora ficará impossibilitado de 
realizar procedimentos no SiGPC Contas Online, inclusive enviar a prestação de contas.

Art. 3º Havendo omissão do envio do parecer conclusivo do conselho de 
controle social, o FNDE solicitará ao presidente do colegiado, por intermédio do Sige-
con ou outro meio, que regularize a situação no sistema no prazo de trinta dias a contar 
da data da ciência da solicitação.

§ 1º O FNDE notificará o gestor responsável, por intermédio do SiGPC 
Contas Online, para adotar as providências necessárias para que o conselho de contro-
le social envie o parecer conclusivo no Sigecon, no prazo estabelecido no caput.

§ 2º Decorridos todos os prazos estabelecidos nesta Resolução, caso o 
parecer conclusivo não seja enviado no Sigecon, o FNDE considerará as contas reprova-
das, sem prejuízo das medidas de exceção cabíveis.

Art. 4º As notificações do FNDE ao responsável pela prestação de con-
tas do ente ou entidade executora serão enviadas por meio do SiGPC Contas Online 
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e inseridas na caixa de entrada do sistema, podendo ser utilizados outros meios para 
notificação, desde que assegurada a certeza da ciência.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial da União.

LUIZ CLAUDIO COSTA

_____
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;
Decreto-Lei nº 200/67 à pág. 301 do vol. 1;
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
Lei nº 9.795/99 à pág. 34 do vol. 26;
Lei nº 12.527/11 à pág. 35 do vol. 38;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE nº 2/12 à pág. 511 do vol. 39.

_______________________________

INSTITUTO NACIONAL  DE PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA -INEP

PORTARIA INEP Nº 436, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014
Estabelece procedimentos e prazos para a utilização dos resultados no Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM em processos seletivos de acesso a vagas em 
Instituições de Ensino Superior (IES), nacionais e estrangeiras, e em processos de 

certificação de conclusão do Ensino Médio realizados pelas Secretarias de Estado da 
Educação e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDU-
CACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, no exercício de suas atribuições, conforme estabe-
lecem os incisos II e VI, do art. 16 do Anexo I ao Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro 
de 2007, e tendo em vista o disposto na Portaria MEC nº 807, de 18 de junho de 2010, 
resolve: 

Art. 1º Ficam definidos os procedimentos e prazos a serem adotados 
para a utilização dos resultados no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM em pro-
cessos seletivos de acesso a vagas em Instituições de Ensino Superior (IES), nacionais e 
estrangeiras, e em processos de certificação de conclusão do Ensino Médio realizados 
pelas Secretarias de Estado da Educação e Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia. 

Art. 2º São três as possibilidades de utilização dos resultados do ENEM 
pelas IES, nacionais e estrangeiras, para distribuição de suas vagas, conforme disposto 
no inciso V do art. 2º da Portaria MEC nº 807, de 18 de junho de 2010: 

a) Mecanismo Único: neste caso, o ENEM constitui-se como forma exclu-
siva de seleção adotada pela IES. 
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b) Mecanismo Alternativo: neste caso, o ENEM coexiste com outro pro-
cesso seletivo utilizado pela IES. 

c) Mecanismo Complementar: neste caso, o ENEM é admitido como uma 
das fases ou um dos componentes do processo seletivo utilizado pela IES. 

Art. 3º Para solicitar acesso aos dados e resultados dos participantes do 
ENEM com vistas à utilização em processos seletivos, a IES nacional, pública ou particu-
lar, por intermédio de seu Dirigente Máximo ou Responsável Institucional ele designa-
do, deverá enviar à Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB) do INEP: 

I. Ofício contendo: a) Justificativa e formas de utilização dos dados e/ou 
resultados solicitados; b) Designação do Responsável Técnico autorizado a operar o 
sistema web do INEP, constando nome completo, CPF, e-mail e telefone institucional; 

II. Termo de sigilo e responsabilidade original devidamente preenchido e 
assinado pelo Dirigente Máximo ou Responsável Institucional (Anexo 1); 

III. Cópias do ato de investidura no cargo e dos documentos de identifi-
cação (RG e CPF) do Dirigente Máximo ou Responsável Institucional e do Responsável 
Técnico autorizado a acessar a base de dados. 

Art. 4º Para solicitar acesso aos dados e resultados dos participantes do 
ENEM, após celebrar Convênio Interinstitucional com o INEP, a IES estrangeira, por in-
termédio de seu Dirigente Máximo ou Responsável Institucional por ele designado, 
deverá enviar à Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB) do INEP: 

I. Justificativa e formas de utilização dos dados e/ou resultados solicita-
dos; 

II. Indicação do Responsável Técnico autorizado a operar o sistema web 
do INEP, constando nome completo, documento de identificação civil com validade le-
gal no país de origem, e-mail e telefone institucional; 

III. Termo de Sigilo e Responsabilidade original devidamente preenchido 
e assinado pelo Responsável Institucional (Anexo 2); 

IV. Cópias do ato de investidura no cargo e dos documentos de identifi-
cação civil do Responsável Institucional e do Responsável Técnico autorizado a acessar 
a base de dados. 

Art. 5º Para solicitar acesso aos dados e resultados dos participantes do 
ENEM com vistas à certificação de Ensino Médio, após aderir ao processo de certifi-
cação nos termos da Portaria nº 179, de 28 de abril de 2014, o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Estado da Educação, deverão enviar à 
Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB) do INEP: 

I. Ofício com a designação do Responsável Técnico da Instituição Certi-
ficadora autorizado a operar o sistema web do INEP, constando nome completo, CPF, 
e-mail institucional, telefone institucional; 

II. Termo de Sigilo e Responsabilidade original devidamente preenchido 
e assinado pelo Responsável Institucional (Anexo 3); 

III. Cópias do ato de investidura no cargo e dos documentos de identifi-
cação (RG e CPF) do Responsável Institucional e do Responsável Técnico autorizado a 
acessar a base de dados. 

Art. 6º A instituição usuária do sistema web do INEP deverá efetivar e 
manter atualizado o cadastro do Responsável Técnico pelo acesso a esse sistema. 
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Parágrafo único. A atualização de cadastro ocorrerá mediante envio de 
comunicado oficial à DAEB/INEP, digitalizado, via email, ou impresso, via correio, cons-
tando nome completo, e-mail e telefone institucional, cópias dos documentos de iden-
tidade (CPF e RG) ou outro documento de identificação civil, no caso de IES estrangeira, 
do novo Responsável Técnico autorizado a operar o sistema web. 

Art. 7º Após o recebimento pelo INEP dos documentos necessários à 
criação e/ou atualização do cadastro do Responsável Técnico pelo acesso ao sistema 
web, uma senha de acesso ao sistema será enviada ao e-mail informado no comu-
nicado oficial, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento de toda a 
documentação requerida. 

Art. 8º Após o cadastramento da IES - nacional ou estrangeira, do Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Estado da Educação 
ficam estes autorizados a acessar os dados do ENEM pelo sistema web. 

Art. 9º Fica revogada a Portaria nº 15, de 21 de janeiro de 2013. 

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

JOSÉ FRANCISCO SOARES 

ANEXO 1
IES Nacional

TERMO DE SIGILO E RESPONSABILIDADE PARA ACESSO À BASE DE DADOS DO ENEM

A Instituição: ________________________________________, com sede 
no Endereço ______________________________________, representada por _______
__________________________, RG:____________, CPF:_______________________, 
solicita, nos termos da Portaria MEC Nº 807, de 18 de junho de 2010, e do Edital do 
ENEM, acesso à base de dados de resultados do mencionado Exame, comprometendo-
-se a utilizar essas informações unicamente nos processos seletivos, responsabilizan-
do- se, por si e seus colaboradores, a manter sigilo de todas as informações recebidas 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, decor-
rentes da celebração deste Termo, as quais não poderão ser utilizadas para outros fins 
senão aqueles expressamente autorizados neste instrumento, sob pena de responsa-
bilização civil, penal e administrativa. Fica indicado abaixo o Responsável Técnico pelo 
acesso à base de dados do ENEM: 

___________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Institucional 

Nome do Responsável Técnico: _________________________________ 
CPF: _________________________  RG: _________________________
E-mail Institucional: __________________________________________ 
Telefone Institucional _________________________________________ 

14365 miolo.indd   316 6/23/15   10:54 AM



317

ANEXO 2
IES Estrangeira

TERMO DE SIGILO E RESPONSABILIDADE PARA ACESSO À BASE DE DADOS DO ENEM

A Instituição: __________________________________________, 
com sede em ____________________________________________, representada  
por__________________________________________, Documento de Identificação 
Civil:_______________________, solicita, nos termos da Portaria do Ministério da 
Educação do Brasil - MEC Nº 807, de 18 de junho de 2010, do Edital do ENEM e do 
Convênio Insterinstitucional celebrado com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, acesso à base de dados de resultados do menciona-
do Exame, comprometendo-se a utilizar essas informações unicamente nos processos 
seletivos e responsabilizando-se, por si e seus colaboradores, a manter sigilo de todas 
as informações recebidas do INEP, decorrentes da celebração deste Termo, as quais não 
poderão ser utilizadas para outros fins senão aqueles expressamente autorizados neste 
instrumento, sob pena de responsabilização civil e administrativa. Fica indicado abaixo 
o Responsável Técnico pelo acesso à base de dados do ENEM: 

___________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Institucional 

Nome do Responsável Técnico: _________________________________ 
Documento de Identificação Civil: _______________________________ 
E-mail Institucional: __________________________________________ 
Telefone Institucional _________________________________________ 

ANEXO 3
Instituição Certificadora

TERMO DE SIGILO E RESPONSABILIDADE PARA ACESSO À BASE DE DADOS DO ENEM

A Instituição Certificadora: ________________________________, com 
sede em ____________________________________________, representada por_
________________________________________, RG:_______________________,  
CPF: _______________, solicita, nos termos das Portarias MEC Nº 807, de 18 de junho 
de 2010, e INEP Nº 179, de 28 de abril de 2014, do Termo de Adesão ao processo de 
certificação com base nos resultados de desempenho obtidos no ENEM firmado com 
o INEP e do Edital do ENEM, acesso à base de dados de resultados do Exame, respon-
sabilizando-se, por si e seus colaboradores, a manter sigilo de todas as informações 
recebidas do INEP, decorrentes da celebração deste Termo, as quais não poderão ser 
utilizadas para outros fins senão os relativos a certificação do nível de conclusão do 
Ensino Médio, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa. Fica indicado 
abaixo o Responsável Técnico pelo acesso à base de dados do ENEM: 

___________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Institucional 
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Nome do Responsável Técnico: _________________________________ 
CPF: _________________________  RG: _________________________
E-mail Institucional: __________________________________________ 
Telefone Institucional _________________________________________ 

______
NOTA:
A Portaria MEC nº 807/10  encontra-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio
– CENP/SE à pág. 116 do volume 37.

_______________________________

PORTARIA INEP Nº 533, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014
Estabelece os procedimentos e critérios para a divulgação 

dos resultados do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2013 por Escola

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), no exercício de suas atribuições, conforme 
estabelecem o incisos I e VI, do Art. 16, do Anexo I, do Decreto nº 6.317, de 20 de 
dezembro de 2007, resolve: 

Art. 1º Os resultados do Enem 2013 por Escola serão calculados e 
divulgados para as escolas que cumpram, concomitantemente, os dois critérios 
abaixo: 

a) possuir pelo menos 10 (dez) alunos concluintes do ensino médio 
regular seriado participantes do Enem 2013; e 

b) possuir pelo menos 50% de alunos participantes do Enem 2013, de 
acordo com os dados do Censo Escolar 2013. 

Parágrafo único. Consideram-se concluintes do ensino médio os 
alunos matriculados na 3ª série do ensino médio regular, excluídos os do ensino 
médio não seriado, constantes no Censo Escolar 2013, publicado no DOU em 30 
de dezembro de 2013. Consideram-se participantes do Enem 2013 os alunos que 
realizaram as quatro provas objetivas e a prova de redação, obtendo proficiências 
superiores a 0 (zero) em todas as provas objetivas. 

Art. 2º As escolas que certificam na 4ª série do ensino médio regular 
deverão solicitar a inclusão dos alunos concluintes nesta série e/ou a exclusão dos 
alunos da 3ª série, caso os mesmos não sejam certificados nessa série, para o cál-
culo das proficiências médias da escola. 

Parágrafo primeiro: Para a solicitação referida no caput deste artigo, o 
dirigente da escola deverá enviar ao INEP formulário específico detalhando a solici-
tação (Anexo I), acompanhado dos documentos que comprovam a regulamentação 
da escola para a certificação no ensino médio. 

Parágrafo segundo: O referido formulário de solicitação deverá ser 
assinado pelo dirigente da escola e enviado ao INEP, no prazo de até 15 (quinze) 
dias após a data de publicação desta portaria, exclusivamente por meio eletrônico 
(e-mail), para o endereço: 
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enem.escola2013@inep.gov.br, com o seguinte título: 
[Código da Escola] - [Nome da Escola] - [UF]. 
Exemplo: 12345678 - Escola XYZW - DF. 

Art. 3º Os resultados do Enem 2013 por Escola serão formados pelas 
médias das proficiências dos alunos participantes, por área do conhecimento e re-
dação, e pela distribuição percentual dos alunos em faixa de proficiência, para cada 
área e para a redação. Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 
SCS Quadra 07 Bloco “A” Sala 526 - Ed. Torre do Pátio Brasil Shopping 70.307-901 
- Brasília/DF Tel.: (61) 3322-3252 Fax: (61) 3224-4933 E-Mail: abmes@abmes.org.
br Home Page: http://www.abmes.org.br  Apresentar-se-ão, ainda, a taxa de par-
ticipação da unidade escolar e indicadores contextuais, a serem considerados na 
análise dos resultados. 

Art. 4º A divulgação preliminar dos resultados do Enem 2013 por Es-
cola será disponibilizada na página do INEP na internet e está prevista para 27 de 
novembro de 2014. 

Art. 5º Em caso de discordância, os dirigentes das escolas poderão 
interpor recurso ao INEP, no prazo de até 10 dias após a data da divulgação preli-
minar. 

Parágrafo Primeiro. As normas para a interposição de recursos são: 
a) As solicitações de recurso deverão ser realizadas pelo dirigente da 

unidade escolar, em formulário próprio (Anexo II), assinado pelo mesmo; 
b) O formulário de solicitação preenchido e assinado deverá ser enca-

minhado exclusivamente por meio eletrônico (e-mail) para o endereço enem.esco-
la2013@inep.gov.br, com o seguinte título: (Código da Escola) - (Nome da Escola) 
- (UF). Exemplo: 12345678 - Escola XYZ - DF. E-mails que tiverem títulos diferentes 
desse formato serão desconsiderados. 

c) Não serão aceitos recursos referentes a modificações de dados do 
Censo Escolar 2013, publicado no DOU em 30 de dezembro de 2013. 

Parágrafo Segundo: Somente serão aceitos recursos encaminhados 
no prazo e na forma estabelecida por esta portaria. 

Art. 6º O INEP analisará e emitirá resposta aos recursos, no prazo de 
até 15 (quinze) dias após o término do prazo de interposição de recursos. 

Art. 7º A divulgação final dos resultados do Enem 2013 por Escola, 
está prevista para 22 de dezembro de 2014. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ FRANCISCO SOARES 

_______________________________
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CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA

1(*) RESOLUÇÃO CONANDA Nº 166, DE 5 DE JUNHO DE 2014
Dispõe sobre a convocação da X Conferência Nacional dos Direitos da Criança  

e do Adolescente e dá outras providências

O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
- CONANDA, no uso de suas atribuições estabelecidas no art. 2º da Lei nº 8.242, de 12 
de outubro de 1991 e no art. 2º do Decreto nº 5.089, de 20 de maio de 2004, e 

Considerando o disposto no inciso IV do art.12 do Regimento Interno do 
Conanda; 

Considerando a necessidade de fortalecer os Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, resolve: 

Art. 1º Convocar a X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, com o tema “Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças 
e Adolescentes – fortalecendo os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente”. 

Art. 2º Estabelecer o período de 14 a 18 de dezembro de 2015 para 
realização a X Conferencia Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e reco-
mendar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que observem o seguinte 
cronograma: 

I – conferências livres: maio de 2014 a outubro de 2014; 
II – conferências municipais: novembro de 2014 a maio de 2015; 
III – conferências estaduais e do Distrito Federal: junho de 2015 a agosto 

de 2015; 
IV – conferências regionais: 15 de setembro de 2015 a outubro de 2015; 

e 
V – conferência nacional: 14 a 18 de dezembro de 2015. 
Parágrafo único. Será disponibilizada plataforma virtual durante o perío-

do de realização da X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
de suas etapas. 

Art. 3º Instituir a Comissão Organizadora Nacional, sob a coordenação do 
Presidente e do Vice-Presidente do Conanda, com composição paritária entre repre-
sentantes do Poder Executivo Federal e da sociedade civil, a ser definida em resolução 
específica. 

§ 1º A Comissão Organizadora Nacional contará com a participação de 
adolescentes, assim representados: 

I - Um representante de cada unidade da Federação, a ser indicado pelo 
respectivo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente; e 

II - Um representante indicado pelos seguintes órgãos, movimentos, re-
des e /ou entidades: 

a) Rede Nacional de Defesa do Adolescente em Conflito com a Lei; 
b) Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE); 

(*) Vide Res. CONANDA nº 172/14, à pág. 328 deste volume. 
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c) Conselho Nacional de Combate a Discriminação e Promoção dos Direi-
tos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD); 

d) entidade e/ou movimento de crianças e adolescentes do campo; 
e) entidade e/ou movimento de crianças e adolescentes em acolhimento 

institucional; 
f) entidade e/ou movimento de crianças e adolescentes indígenas; 
g) entidade e/ou movimento de crianças e adolescentes em situação  

de rua; 
h) entidade e/ou movimento quilombola; 
i) entidade e/ou movimento afrodescendente/ negro; 
j) entidade e/ou movimento estudantil; 
k) entidade e/ou movimento de crianças e adolescentes ciganos. 
§ 2º A Comissão Organizadora Nacional poderá convidar profissionais do 

setor público e privado, que desenvolvam atividades relacionadas ao tema objeto da X 
Conferência, quando entender relevante para a consecução das suas finalidades. 

§ 3º A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pro-
porcionará o apoio administrativo necessário ao funcionamento da Comissão Organi-
zadora Nacional. 

Art. 4º Compete à Comissão Organizadora Nacional: 
I - definir plano de ação e metodologia de trabalho; 
II - elaborar documento contendo as diretrizes para a realização de con-

ferências livres; 
III - elaborar documento contendo as diretrizes para a realização das con-

ferências municipais, estaduais e do Distrito Federal; 
IV - elaborar diretrizes e orientações para a realização da Educomunicação 

em todas as etapas da X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
V - propor os critérios de seleção de adolescente para a formação em 

cobertura educomunicativa; 
VI - elaborar a proposta metodológica e a programação da X Conferência 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
VII - estruturar a proposta de realização da Cidade dos Direitos; 
VIII - propor metodologia de sistematização das propostas provenientes 

das conferências regionais, estaduais e do Distrito Federal; e 
IX - participar da elaboração do plano de segurança da X Conferência 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Art. 5º Recomendar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
que garantam a participação de crianças e adolescentes nas respectivas comissões or-
ganizadoras. 

Parágrafo único. As crianças e adolescentes terão o direito de participar, na 
condição de delegados, da X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Art. 6º Garantir a modalidade Educomunicação em todas as etapas da X 
Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

MIRIAM MARIA JOSÉ DOS SANTOS
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RESOLUÇÃO CONANDA Nº  169, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a proteção dos direitos de crianças e adolescentes em atendimento 

por órgãos e entidades do Sistema de Garantia de Direitos, em conformidade com a 
política nacional de atendimento da criança e do adolescente prevista nos arts. 86, 87, 

incisos I, III, V e VI e 88, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990

O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-
TE - CONANDA, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei n.º 8.242, de 12 de 
outubro de 1991 e no Decreto nº 5.089, de 20 de maio de 2004, bem como no seu 
Regimento Interno, e

Considerando que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, con-
forme disposto no art. 227, caput, da Constituição Federal e nos arts. 4º e 5º da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; 

Considerando o disposto nos art. 1º, 15 e 87 do ECA que dizem respeito 
à proteção integral à criança e ao adolescente, o direito à liberdade, ao respeito e 
à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como su-
jeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição Federal, bem 
como a garantia de oferta de serviços especiais de prevenção e atendimento médico 
e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade 
e opressão;

Considerando que, na forma do art. 17 do ECA, o direito ao respeito 
consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do ado-
lescente, e que por força do art. 18 do mesmo Diploma Legal, é dever de todos velar 
pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor; 

Considerando que o art. 100, Parágrafo único, inciso V, do ECA, estabe-
lece como regra elementar a ser observada por todos os órgãos e agentes que atuam 
em matéria de infância e juventude, o princípio da privacidade, segundo o qual a pro-
moção dos direitos e

proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela 
intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada, visando invariavelmente 
seu superior interesse, que também se constitui num princípio a ser observado, por 
força do contido no inciso IV, do mesmo dispositivo legal;

Considerando que o art. 3º da Convenção da Organização das Nações 
Unidas - ONU, sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 
nº 99.710, de 21 de novembro de 1990, afirma que as ações relativas à criança e ao 
adolescente, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar so-
cial, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, 
primordialmente, o interesse maior da criança e do adolescente;

Considerando ainda que o art. 12 desta mesma Convenção afirma que 
o Estado, por meio de todos os seus órgãos e agentes, deve assegurar à criança e ao 
adolescente que estiver capacitado a formar seus próprios pontos de vista, o direito de 
expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos que lhe digam respeito, 
levando-se em consideração essas opiniões em função da idade e maturidade da crian-
ça, podendo a criança expressar-se diretamente ou por intermédio de um represen-
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tante ou órgão apropriado em conformidade com as regras processuais da legislação 
nacional;

Considerando também o disposto no art. 39 da citada Convenção, que 
assegura que todas as medidas apropriadas serão tomadas para estimular a recupera-
ção física e psicológica, bem como a reintegração social de toda criança e/ou adoles-
cente vítima de qualquer forma de abandono, exploração ou abuso, tortura ou outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, ou ainda conflitos armados, 
e que essa recuperação e reintegração serão efetuadas em ambiente que estimule a 
saúde, o respeito próprio e a dignidade dos mesmos;

Considerando os esclarecimentos feitos pelo Comitê da ONU sobre os 
Direitos da Criança, em seu Comentário Geral nº 12, de 2009, bem como da ECOSOC 
Resolution 2005/20 - Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Wit-
nesses of Crime, onde consta que o art. 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança é 
uma provisão singular dentre os tratados de Direitos Humanos, na medida em que dis-
põe tanto sobre o status social quanto legal da criança e do adolescente, que, por um 
lado, carece de total autonomia como os adultos, mas, por outro, é sujeito de direitos;

Considerando que, em razão disto, é reconhecido que a possibilidade de 
manifestar-se, inclusive nos processos que os envolvam, ou expressar seus pontos de 
vista, é uma escolha, e não uma obrigação da criança e do adolescente, devendo-se 
garantir que, para tanto, recebam todas as informações necessárias à tomada de uma 
decisão que atenda seus interesses, como também expressa o art. 100, parágrafo úni-
co, inciso XI, da Lei nº 8.069/90;

Considerando que estes documentos estabelecem que crianças e ado-
lescentes devem ser tratados de forma cuidadosa e sensível durante todo o processo 
judicial, levando-se em consideração a idade, seu estágio de desenvolvimento e capa-
cidade de compreensão, desejos, identidade de gênero, orientação sexual, etnia, cul-
tura, religião, formação linguística, condições socioeconômica, status de refugiado ou 
imigrante, bem como as necessidades especiais de saúde e assistência, dentre outras; 
e que os profissionais responsáveis pelo seu atendimento, assim como pela defesa/
promoção de seus direitos devem ser respeitosos, sensíveis e treinados para lidar com 
tais diferenças, assim como com as especificidades inerentes à matéria; 

Considerando o disposto no Plano Decenal dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes, especialmente o Eixo 2, que trata da Proteção e Defesa dos 
Direitos de Criança e do Adolescente, Objetivos Estratégicos 3.9 e 3.11, referentes ao 
enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes; Diretriz 05, Objetivos Es-
tratégicos.  5.1, 5.2, 5.3, que tratam do acesso de crianças e adolescentes aos sistemas 
de justiça e segurança pública para a efetivação dos seus direitos; bem como o Eixo 3, 
que trata do Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes, Objetivo Estraté-
gico 6.2, relativo à escuta de crianças e adolescentes nos serviços de atenção e em todo 
processo judicial e administrativo que os envolvam; e

Considerando, por fim, que a violência que envolva criança e adolescente 
deverá ser compreendida como fenômeno complexo, cultural e historicamente cons-
truído e que o atendimento não deve revitimizar a crianças e o adolescente pela so-
breposição, incoerência ou divergência de ações nas etapas do fluxo de atendimento, 
resolve:

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a proteção dos direitos de crianças e 
adolescentes no atendimento realizado por órgãos e entidades do Sistema de Garantia 
de Direitos, em conformidade com a política nacional de atendimento da criança e do 
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adolescente prevista nos arts.86, incisos I, III, V e VI do 87 e 88, da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990. 

Parágrafo único. Para os fins desta Resolução, entende-se por atendi-
mento o conjunto de procedimentos adotados nos momentos em que a criança e o 
adolescente são ouvidos nos órgãos e entidadesdo Sistema de Garantia de Direitos, 
envolvendo, entre outros, o Sistema de Justiça, os órgãos de Segurança Pública e do 
Poder Executivo e os Conselhos Tutelares.

Art. 2º O atendimento deverá proporcionar à criança e ao adolescente a 
escolha e a oportunidade de expressar livremente suas opiniões e demandas sobre os 
assuntos a eles relacionados, levando se em consideração os fatores idade, maturidade 
e interesse.

§ 1º Será garantida à criança e ao adolescente o tempo e o lugar condi-
zentes com sua condição de pessoa em fase especial de desenvolvimento para a reali-
zação do atendimento, garantindo-lhes a privacidade necessária.

§ 2º O atendimento deverá ser uma prática ética e profissional, de acor-
do com a regulamentação dos respectivos órgãos profissionais, não podendo agravar 
o sofrimento psíquico de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes, 
devendo-se respeitar o tempo e o silêncio de quem é ouvido, prevalecendo-se as me-
didas emergenciais de proteção.

§ 3º Recomenda-se que sejam asseguradas à criança e ao adolescente 
todas as informações acerca dos casos em que estejam envolvidos para que possam 
melhor opinar.

Art. 3º Recomenda-se que o atendimento contemple os meios técnicos 
e metodológicos necessários à preservação da integridade física, psíquica e moral da 
criança e do adolescente, respeitando suas vulnerabilidades e o desenvolvimento pro-
gressivo de suas capacidades.

§ 1º O atendimento deverá ser realizado, sempre que possível, por equi-
pe técnica interprofissional, respeitando-se a autonomia técnica no manejo das inter-
venções.

§ 2º O atendimento deverá proporcionar o devido acolhimento à criança 
e ao adolescente, promovendo a atenção e o suporte às suas necessidades e peculia-
ridades.

§ 3º O compartilhamento de informações entre os diversos órgãos deve-
rá ser feito nos limites da lei, resguardado o direito à privacidade e ao sigilo.

§ 4º Recomenda-se que, no atendimento de criança e adolescente que 
falem outros idiomas, seja providenciada a participação de profissional especializado 
para o atendimento desta demanda.

Art. 4º Em situações de violência envolvendo criança ou adolescente de-
verão ser incluídos na análise dos casos a escuta dos supostos autores da violência, dos 
familiares ou dos responsáveis pela criança ou adolescente.

Parágrafo único. Aos autores da violência contra criança ou adolescente, 
quando couber, deverá ser garantido tratamento especializado que os ajudem a rom-
per com o ciclo da violência. 

Art. 5º Recomenda-se que entrevista, o estudo social, o estudo psicoló-
gico e a perícia da criança e do adolescente sejam conduzidos por profissionais tecni-
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camente habilitados, possibilitando o reconhecimento da situação vivenciada e per-
mitindo a busca de medidas de proteção adequadas às especificidades dos sujeitos 
envolvidos. 

Art. 6º Quando manifestarem o desejo de serem ouvidos em procedi-
mento judicial, recomenda-se que a criança e o adolescente sejam previa e adequa-
damente informados de seus direitos por equipe interprofissional ou multidisciplinar.

§1º A criança e o adolescente têm o direito de receber assistência jurídi-
ca integral em todas as fases do procedimento judicial. 

§ 2º Recomenda-se que a criança e o adolescente não sejam submetidos 
a situações de constrangimento e sofrimento emocional no âmbito do procedimento 
judicial.

Art. 7º Será garantido o direito da criança e do adolescente a efetiva par-
ticipação e a expressão de suas opiniões e demandas nos procedimentos que impli-
quem na construção de planos individuais de atendimento e nas ações para superar 
situações de risco ou vulnerabilidade. 

Art. 8º Nas situações cotidianas de conflito em que a criança ou o adoles-
cente estejam envolvidos, deverão ser priorizados os meios alternativos de resolução, 
visando à preservação de seus interesses.

Art. 9º Os conflitos nos espaços comunitários que envolvam a criança e o 
adolescente deverão ser prioritariamente solucionados de forma pacífica, evitando-se 
a judicialização e a exposição ao Sistema de Segurança Pública.

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MIRIAM MARIA JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do Conselho

_______________________________

RESOLUÇÃO CONANDA Nº 171, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014
Estabelece os parâmetros para discussão, formulação e deliberação dos planos decenais 

dos direitos humanos da criança e do adolescente em âmbito estadual, distrital e 
municipal, em conformidade com os princípios e diretrizes da Política Nacional de 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e com os eixos e objetivos estratégicos do 
Plano Nacional Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e altera os 

prazos dispostos na Resolução nº 161, de 03 de dezembro de 2013

O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
- CONANDA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 2º da Lei nº 8.242, de 12 de 
outubro de 1991 e

Considerando o disposto no art. 227, caput e § 7º, e no art. 204 da Cons-
tituição;

Considerando o disposto no art. 4°, “d”; nos incisos II e VII do art. 88 da 
Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 2° 
do Decreto n° 5.089, de 20 de maio de 2004;
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Considerando os princípios e as diretrizes da Política Nacional de Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes e os eixos e os objetivos estratégicos do Plano 
Nacional Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;

Considerando a necessidade de apontar orientações para que os conse-
lhos dos direitos da criança e do adolescente estadual, distrital e municipal elaborem 
os seus respectivos planos decenais;

Considerando que a elaboração do plano decenal deve ser realizada de 
forma articulada e intersetorial entre os diversos órgãos públicos e de organizações 
representativas da sociedade civil, integrantes do Sistema de Garantia de Direitos;

Considerando as deliberações do Conanda em sua 220ª Assembleia Ordi-
nária, realizada nos dias 15 (quinze) e 16 (dezesseis) de agosto de 2013, resolve:

Art. 1º Estabelecer parâmetros para discussão, formulação e deliberação 
dos planos decenais dos direitos humanos de crianças e adolescentes de âmbito esta-
dual, distrital e municipal, em conformidade com os princípios e diretrizes da Política 
Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e com os eixos e objetivos 
estratégicos do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

Art. 2º O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá 
criar Comissão Intersetorial para Discussão e Elaboração do Plano Decenal dos Direi-
tos Humanos de Crianças e Adolescentes, composta, quando couber, por represen-
tantes de:

I - Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que o coordenará;
II - Conselho Tutelar;
III - conselhos setoriais, em especial, de políticas sociais, tais como edu-

cação, saúde, assistência social, esporte, cultura e lazer; 
IV - órgãos estaduais, distrital e municipais gestores das políticas sociais, 

tais como educação, saúde, assistência social, segurança, esporte, cultura e lazer;
V - Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente e organizações da 

sociedade civil integrantes do Sistema de Garantia de Direitos; e
VI - crianças e adolescentes.
§ 1º Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e os setoriais 

contarão com 2 (dois) representantes cada, devendo a indicação atender à paridade 
entre representantes governamentais e representantes da sociedade civil.

§ 2º A representação prevista no inciso VI, no que se refere ao quantita-
tivo e processo de escolha, será definida pelo Conselho de Direito e constará da resolu-
ção própria prevista no art. 3º desta Resolução.

§ 3º A Comissão poderá, no intuito de qualificar os debates e encaminha-
mentos, convidar profissionais e especialistas na temática para participarem de suas 
reuniões. 

§ 4º Representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, da De-
fensoria Pública e de outras instituições públicas poderão participar da Comissão Inter-
setorial na condição de convidados em caráter permanente, com direito a voz e voto. 

Art. 3º Resolução do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente 
deverá dispor sobre a criação e a composição da Comissão Intersetorial.

Art. 4º Compete à Comissão Intersetorial: 
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I - definir plano de atividades para discussão e elaboração do plano dece-
nal, bem como elaborar a proposta do plano decenal dos direitos humanos de crianças 
e adolescentes, no seu âmbito de atuação; 

II - articular junto a órgãos e entidades integrantes do Sistema de Ga-
rantia de Direitos objetivando sua participação na discussão e na elaboração do plano 
decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes;

III - assegurar a participação efetiva de crianças e adolescentes no pro-
cesso de discussão e elaboração do plano decenal dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes;

IV - propor e acompanhar a realização de diagnóstico da situação local 
referente à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; e

V - submeter a minuta de plano decenal à consulta pública local, seja 
por audiência pública, consulta virtual ou outro mecanismo participativo equivalente.

Art. 5º Compete ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente:
I - aprovar e deliberar o respectivo plano decenal dos direitos humanos 

de crianças e adolescentes;
II - apoiar e articular a implementação das ações do plano decenal dos 

direitos humanos de crianças e adolescentes;
III - articular com os órgãos dos Poder Executivo e Legislativo visando à 

inserção de ações constantes do plano decenal dos direitos da criança e do adolescente 
no plano plurianual e na lei orçamentária;

IV - definir instrumentos de avaliação e monitoramento da implementa-
ção do plano decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes; e

V - encaminhar o respectivo plano decenal dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único. Compete aos Conselhos Estaduais dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente estimular e apoiar os Conselhos municipais para o cumprimento 
desta Resolução. 

Art. 6º Os Conselhos Estaduais e do Distrito Federal de Direitos da Crian-
ça e do Adolescente terão até 03 de dezembro de 2015 para elaborar e deliberar o seu 
respectivo plano decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

Art. 7º Os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente 
terão até 03 de dezembro de 2016 para elaborar e deliberar o seu respectivo plano 
decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MIRIAM MARIA JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do Conselho

_______________________________
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RESOLUÇÃO CONANDA Nº 172, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a convocação da X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, altera os prazos dispostos na Resolução nº 166, de 5 de junho de 2014 e 
dá outras providências

O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
- CONANDA, no uso de suas atribuições estabelecidas no art. 2º da Lei nº 8.242, de 12 
de outubro de 1991 e no art. 2º do Decreto nº 5.089, de 20 de maio de 2004, e 

Considerando o disposto no inciso IV do art. 12 do Regimento Interno do 
Conanda;

Considerando a necessidade de fortalecer os Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, resolve:

Art. 1º Convocar a X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, com o tema “Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças 
e Adolescentes - fortalecendo os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente”.

Art. 2º Estabelecer o período de 7 a 9 de dezembro de 2015  para reali-
zação a X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e recomendar 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que observem o seguinte cronograma:

I - conferências livres: deverão ser realizadas antes da conferência mu-
nicipal;

II - conferências municipais: de novembro de 2014 a maio de 2015;
III - conferências estaduais e do Distrito Federal: de junho de 2015 a agos-

to de 2015;
IV - conferências regionais: de 15 de setembro de 2015 a outubro de 

2015; e
V - conferência nacional: de 7 a 9 de dezembro de 2015.
Parágrafo único. Será disponibilizada plataforma virtual durante o perío-

do de realização da X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
de suas etapas.

Art. 3º Instituir a Comissão Organizadora Nacional, sob a coordenação do 
Presidente e do Vice-Presidente do Conanda, com composição paritária entre repre-
sentantes do Poder Executivo Federal e da sociedade civil, a ser definida em resolução 
específica.

§ 1º A Comissão Organizadora Nacional contará com a participação de 
adolescentes, assim representados:

I - Um representante de cada unidade da Federação, a ser indicado pelo 
respectivo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente; e

II - Um representante indicado pelos seguintes órgãos, movimentos, re-
des e /ou entidades:

a) Rede Nacional de Defesa do Adolescente em Conflito com a Lei; 
b) Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CONADE;
c) Conselho Nacional de Combate a Discriminação e Promoção dos Direi-

tos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - CNCD;
d) entidade e/ou movimento de crianças e adolescentes do campo; 
e) entidade e/ou movimento de crianças e adolescentes em acolhimento 

institucional;
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f) entidade e/ou movimento de crianças e adolescentes indígenas;
g) entidade e/ou movimento de crianças e adolescentes em situação de 

rua;
h) entidade e/ou movimento quilombola;
i) entidade e/ou movimento afrodescendente/negro;
j) entidade e/ou movimento estudantil;
k) entidade e/ou movimento de crianças e adolescentes ciganos.
§ 2º A Comissão Organizadora Nacional poderá convidar profissio-

nais do setor público e privado, que desenvolvam atividades relacionadas ao tema 
objeto da X Conferência, quando entender relevante para a consecução das suas 
finalidades.

§ 3º A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - 
SDH/PR proporcionará o apoio administrativo necessário ao funcionamento da Comis-
são Organizadora Nacional.

Art. 4º Compete à Comissão Organizadora Nacional:
I - definir plano de ação e metodologia de trabalho;
II - elaborar documento contendo as diretrizes para a realização de con-

ferências livres;
III - elaborar documento contendo as diretrizes para a realização das con-

ferências municipais, estaduais e do Distrito Federal;
IV - elaborar diretrizes e orientações para a realização da Educomunica-

ção em todas as etapas da X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente;

V - propor os critérios de seleção de adolescente para a formação em 
cobertura educomunicativa;

VI – elaborar a proposta metodológica e a programação da X Conferência 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

VII - estruturar a proposta de realização da Cidade dos Direitos; 
VIII - propor metodologia de sistematização das propostas provenientes 

das conferências regionais, estaduais e do Distrito Federal; e
IX - participar da elaboração do plano de segurança da X Conferência 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 5º Recomendar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
que garantam a participação de crianças e adolescentes nas respectivas comissões or-
ganizadoras.

Parágrafo único. As crianças e adolescentes terão o direito de participar, 
na condição de delegados, da X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente.

Art. 6º Garantir a modalidade Educomunicação em todas as etapas da X 
Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MIRIAM MARIA JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do Conselho
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- 11 - 
TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS 

REVOGADOS E RESPECTIVOS 
REVOGADORES

14365 miolo.indd   331 6/23/15   10:54 AM



14365 miolo.indd   332 6/23/15   10:54 AM



333

TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS REVOGADOS E RESPECTIVOS REVOGADORES
DO VOLUME 41 

REVOGADOS(AS) REVOGADORES(AS)

ATO Nº DATA ATO Nº DATA

Decreto 7.237 20.07.10 Decreto 8.242 23.05.14

Portaria Interministerial 
MDS/MEC

1 19.07.12
Portaria Interministerial 
MDS/MEC

2 16.09.14

Portaria MEC 246 27.03.13 Portaria MEC 973 14.11.14

Portaria MEC 16 03.04.13 Portaria MEC 973 14.11.14

Portaria MEC 34 31.07.14 Portaria MEC 973 14.11.14

Portaria INEP 15 21.01.13 Portaria INEP 436 05.09.14

Resolução CD/FNDE 30 03.08.12 Resolução CD/FNDE 4 31.03.14

Resolução CD/FNDE 18 21.05.13 Resolução CD/FNDE 18 03.09.14
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- 12 - 
TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS CITADOS 

NÃO CONSTANTES DAS COLETÂNEAS
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TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS CITADOS NESTE VOLUME 41, NÃO CONSTANTES  
DAS COLETÂNEAS DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL DE ENSINO  

FUNDAMENTAL E MÉDIO – CENP/SE

LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR  Nº 101, DE 04.05.2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências

DECRETOS-LEI E LEIS

DECRETO-LEI Nº 6.141, DE 28.12.1943
Lei Orgânica do Ensino Comercial

DECRETO-LEI Nº 8.191, DE 20.11.1945
Disposições relativas ao curso comercial básico e a seus atuais alunos da terceira e 
quarta séries

DECRETO-LEI Nº 9.295, DE 27.05.1946
Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do Contador e do Guar-
da-livros, e dá outras providências

LEI Nº 5.537, DE 21.11.1968 
Cria o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação e Pesquisa (INDEP), e dá 
outras providências.

Lei nº 5.645, de 10.12. 1970 
Estabelece diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil da União e das au-
tarquias federais, e dá outras providências

LEI Nº 6.550, DE 05.07.1978 
Estabelece diretrizes para a classificação de cargos, empregos e funções do Serviço Civil 
dos Territórios Federais, e dá outras providências

LEI Nº 10.260, DE 12.07.2001 
Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá outras 
providências

LEI Nº 10.406, DE 10.01.2002
Institui o Código Civil

LEI Nº 11.091, DE 12.01.2005
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
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LEI Nº 11.738, DE 16.07.2008 
Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profis-
sionais do magistério público da educação básica.

LEI Nº 11.892, DE 29.12.2008 
Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institu-
tos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências

LEI Nº 11.947, DE 16.07.2009
Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na 
Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nºs 10.880, de 9 de junho de 2004, 
11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos 
da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 8.913, de 12 de 
julho de 1994; e dá outras providências

LEI Nº 12.101, DE 27.11.2009
Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os 
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; altera a Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nºs 8.212, de 24 de 
julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 
10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto 
de 2001; e dá outras providências

LEI Nº 12.305, DE 02.08.2010 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998; e dá outras providências

LEI Nº 12.340, DE 1º.12.2010
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre as transferências de 
recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços 
essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e sobre o Fundo Especial 
para Calamidades Públicas, e dá outras providências. 

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-Desempre-
go, 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 Financia-
mento ao Estudante do Ensino Superior, e no 11.129, de 30 de junho de 2005, que ins-
titui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem); e dá outras providências

DECRETO 
 
DECRETO Nº 20.158, DE 30.06.1931 
Organiza o ensino comercial, regulamenta a profissão de contador e dá outras provi-
dências
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DECRETO Nº 99.710, DE 21.11.1990
Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança

DECRETO Nº 4.281, 25.06.2002
Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental, 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 Tei-
xeira - INEP, e dá outras providências

DECRETO Nº 7.691, DE 02.03.2012
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão, das 
Funções Gratificadas e das Funções Comissionadas do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação - FNDE, e remaneja cargos em comissão

DIVERSOS 

PARECER CNE/CP Nº 10, DE 11.03.2002
Responde consulta sobre formação do professor indígena em nível universitário

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 16.05.2011 
Aplicação do disposto no artigo 24 da Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 
2007, que institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento 
de informações relativas aos processos de regulação da educação superior no sistema 
federal de educação

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 9, DE 02.03.2011 
Estabelece os procedimentos a serem adotados para aquisição de materiais e bens 
e contratação de serviços, com os repasses efetuados à custa do Programa Dinhei-
ro Direto na Escola (PDDE), pelas Unidades Executoras Próprias (UEx) e entidades 
qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e 
gratuito ao público que ministram educação especial, denominadas de Entidades 
Mantenedoras (EM), de que trata o inciso I, § 2º, do art. 22 da Lei nº 11.947, de 16 
de junho de 2009.

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 44, DE 05.09.12 
Estabelece orientações, critérios e procedimentos para a transferência automática de 
recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado aos estados, ao Distrito Federal e 
aos municípios, e para o pagamento de bolsas aos voluntários que atuam no Programa, 
no ciclo 2012.

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 48, DE 02.10.2012 
Estabelece orientações, critérios e procedimentos para a transferência automática de 
recursos financeiros aos estados, municípios e Distrito Federal para manutenção de 
novas turmas de Educação de Jovens e Adultos, a partir do exercício 2012
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RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 24, DE 14.06.2013 
Estabelece orientações, critérios e procedimentos para a utilização obrigatória a partir 
de 2013 do Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon), desenvolvido pelo Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação(FNDE)

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 48, DE 11.12.2013 
Altera o art. 4º, o caput e o § 2º do art. 6º, o art. 8º, o caput do art. 15, no qual se inclui 
o § 4º, e os arts. 18 e 23 da Resolução CD/FNDE nº 48, de 2 de outubro de 2012

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.536, DE 31.08.2006
Institui a Câmara Interministerial de Educação e Cultura e dá outras Providências

PORTARIA Nº 179, DE 28.04.2014
Dispõe sobre o processo de certificação, as competências das Instituições Certificado-
ras e do INEP e os requisitos necessários à obtenção de certificado de conclusão do 
Ensino Médio e declaração parcial de proficiência com a utilização dos resultados de 
desempenho obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM

PORTARIA MEC Nº 316, DE 04.04.2007
Estabelece que o Censo Escolar da Educação Básica será realizado em regime de cola-
boração entre a União, os Estados e os municípios, a partir de um processo descentrali-
zado de coleta de dados individualizados de alunos, turmas, profissionais de educação 
e de escolas, coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira - Inep

PORTARIA NORMATIVA Nº 16, DE 31.07.2013
Dispõe sobre a ocupação de bolsas remanescentes do processo seletivo do Programa 
Universidade para Todos – Prouni referente ao segundo semestre de 2013

PORTARIA Nº 870, DE 16.07.2008
Aprova, em extrato, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, elaborado 
pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação
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