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PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA
CASA CIVIL

Subchefía de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais
Palácio do Planalto, 4" Andar - Sala 414, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, CEP 70150-900
Telefone; 61-3411- 3852/3854
Ofício n'' 34/2018/AS/INC/SAG/CC-PR

A Sua Senhoria o Senhor
RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS

Chefe de Gabinete do Ministro da Educação
Esplanada dos Ministérios, BI. L, 8° andar
70047-900 - Brasília-DF

Assunto: Indicação Parlamentar.

Senhor Chefe de Gabinete,
1.
Cumprimentando-o cordialmente, de ordem, encaminho a Vossa Senhoria a cópia do Ofício
l®Sec/I/E/n° 1.689/17, de 29 de dezembro de 2017, acompanhado da Indicação tf 4421 de autoria do
Senhor Deputado Federal Sóstenes Cavalcante.
2.
Solicitamos análise e manifestação desse Ministério e retomo a esta Casa Civil da
Presidência da República, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da expedição deste, para o devido
encaminhamento de resposta ao Parlamentar.
Atenciosamente,

SÉRGIO DOS SANTOS ABREU

Chefe de Gabinete, Substituto
N4

Documento assinado eletronicamente por Sérgio dos Santos Abreu, Chefe de Gabinete

I Substituto(a), em 18/01/2018, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539. de 8 de outubro de 2015.

.K

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 0473534 e o
código CRC 28EBF9D5 no site:
fhttps://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador externo.php?
acao=dociimento conferir&id orgao acesso extemo=01

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo ns 00023.000035/2018-18

SEI n^ 0473534
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Brasília,

de dezembro de 2017.

A Sua Exceiência o Senhor
ELÍSEU PADILHA

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Assunto; indicações
Senhor Ministro,

Nos termos regimentais, encaminho a Vossa Excelência cópias das
seguintes indicações:

Indicação n® 4169/2017

Miguel Haddad

indicação n® 4170/2017

André Amaral

j Ministério da Educação
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Ministério da

Fazenda, Ministério da integração
Nacional, e Ministério do
Pianejamento, Desenvolvimento e
Gestão.

Indicação n® 4171/2017
Indicação n® 4172/2017

Rubens Pereira Júnior

Ministério da Educação

Rubens Pereira Júnior

indicação n® 4173/2017
Indicação n® 4174/2017
Indicação n® 4175/2017
indicação n® 4176/2017

Rubens Pereira Júnior

Ministério da Educação
Ministério da Educação

indicação n® 4177/2017

Carlos Bezerra

Ministério da Fazenda

Rômulo Gouveia

Ministério do Desenvolvimento Social

Comissão de Seguridade

Ministério da Ciência, Tecnologia,

Social e Família

Inovações e Comunicações.

Comissão de Seguridade

Ministério da Saúde

Social e Família

indicação n® 4178/2017
Indicação n® 4179/2017
Indicação n® 4180/2017
Indicação n® 4181/2017

Veneziano Vital do Réqo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Règo

' Ministério da Saúde

Indicação n® 4182/2017

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Indicação n® 4183/2017

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Règo

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Indicação n® 4184/2017
Indicação n® 4185/2017
/cco

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
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Indicação n° 4186/2017
Indicação n° 4187/2017
Indicação n° 4188/2017
Indicação tf 4189/2017
Indicação n° 4190/2017
Indicação n° 4191/2017

Indicação n°4192/2017
Indicação n® 4193/2017
Indicação n° 4194/2017
Indicação n° 4195/2017
Indicação nM196/2017
Indicação nM197/2017
Indicação nM198/2017
Indicação n® 4199/2017
indicação nM2Q0/2017
indicação nM201/2017
Indicação nM202/2017
Indicação n° 4203/2017
Indicação n° 4204/2017
Indicação n° 4205/2017
Indicação n° 4206/2017
Indicação n° 4207/2017
Indicação n° 4208/2017
Indicação nM209/2017
Indicação if 4210/2017
Indicação n° 4211/2017
Indicação n° 4212/2017
Indicação n° 4213/2017

indicação n° 4214/2017
Indicação nM215/2017
indicação n'' 4216/2017
indicação n° 4217/2017

Indicação n° 4218/2017
Indicação n® 4219/2017

Indicação nM220/2017
Indicação n° 4221/2017
Indicação n° 4222/2017
Indicação n" 4223/2017
^cco

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Venezianq Vital dojíêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
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Indicação n° 4224/2017
Indicação rf 4225/2017
Indicação n® 4226/2017
Indicação n° 4227/2017

Indicação n® 4228/20Í7
Indicação n® 4229/2017
Indicação n° 4230/2017
Indicação n° 4231/2017
Indicação n° 4232/2017
Indicação n® 4233/2017
Indicação n® 4234/2017
Indicação n® 4235/2017
Indicação n® 4236/2017
Indicação n® 4237/2017
indicação n® 4238/2017
Indicação n® 4239/2017
Indicação n° 4240/2017
Indicação n® 4241/2017
Indicação n® 4242/2017
Indicação n® 4243/2017

Indicação n® 4244/2017
indicação n® 4245/2017
Indicação n® 4246/2017
Indicação n® 4247/2017
Indicação n® 4248/2017
Indicação n® 4249/2017

Indicação n® 4250/2017
Indicação n® 4300/2017
Indicação n® 4301/2017
Indicação n° 4302/2017
Indicação n® 4303/2017

Indicação n° 4304/2017
Indicação n° 4305/2017
Indicação n® 4306/2017
Indicação n® 4307/2017
Indicação n® 4308/2017
Indicação n® 4309/2017
Indicação n® 4310/2017
icca
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Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziana Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

brasiiia

de dezembro de 2017.

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

> Ministério da Saúde
i Ministério da Saúde
; Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Règo

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde.
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Indicação n° 4311/2017 Veneziano Vital do Rêgo

Brasília,

de dezembro de 2017,

Ministério da Saúde

Indicação n® 4312/2017
Indicação n° 4313/2017
indicação n° 4314/2017
Indicação n° 4315/2017
Indicação n° 4316/2017
Indicação n° 4317/2017

Veneziana Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Indicação n° 4318/2017

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Indicação n° 4319/2017
Indicação n® 4320/2017
Indicação n° 4321/2017
Indicação n° 4322/2017

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Indicação nM323/2017

Veneziano Vital do Rêgo

Minislèrio da Saúde

Indicação nM324/2017
Indicação n° 4325/2017
Indicação nM326/2017
Indicação n° 4327/2017
Indicação n° 4328/2017
Indicação n° 4329/2017
Indicação n° 4330/2017
Indicação n® 4331/2017

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Indicação n° 4332/2017
Indicação n° 4333/2017
Indicação tf 4334/2017
Indicação tf 4335/2017
Indicação rf 4336/2017
Indicação tf 4337/2017
Indicação tf 4338/2017
Indicação 4339/2017

Indicação tf 4340/2017
Indicação nM341/2017

Indicação rf 4342/2017
Indicação tf 4343/2017
Indicação rf 4344/2017

Indicação n'* 4345/2017
Indicação rf 4346/2017
Indicação rf 4347/2017
Indicação rf 4348/2017
/cco

Veneziano Vital do Rêgo

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziana Vital do Rêgo
Veneziana Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

brasilia,
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Indicação n° 4349/2017 1 Veneziano Vítai do Rêgo

Ministério da Saúde

Indicação 4350/2017 Veneziano Vital do Rêgo
Indicação n® 4351/2017 Veneziano Vitaí do Rêgo
indicação n® 4352/2017 í Veneziano Vital do Rêgo
indicação \f 4353/2017 Veneziano Vital do Régo
indicação n° 4354/2017 Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Indicação n° 4355/2017
Indicação n® 4356/2017
Indicação n® 4357/2017
Indicação n'' 4358/2017
indicação n° 4359/2017
Indicação tf 4360/2017
Indicação tf 4361/2017
Indicação tf 4362/2017
Indicação n° 4363/2017
Indicação tf 4364/2017
Indicação tf 4365/2017
Indicação 4366/2017
Indicação n" 4367/2017
Indicação tf 4368/2017
Indicação nH369/2017
Indicação n° 4370/2017

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo
Veneziano Vital do Régo
Veneziano Vital do Rêgo

1 Ministério da Saúde
^ Ministério da Saúde
, Ministério da Saúde
' Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Régo

Ministério da Saúde

Indicação tf 4371/2017
Indicação tf 4372/2017
Indicação n° 4373/2017
Indicação n" 4374/2017
Indicação tf 4375/2017
Indicação n° 4376/2017
Indicação n° 4377/2017

Indicação n° 4378/2017
Indicação n° 4379/2017

Indicação n° 4380/2017
indicação 4381/2017
Indicação n° 4382/2017
Indicação tf 4383/2017

Indicação n° 4384/2017
Indicação n° 4385/2017

indicação n° 4386/2017
/a»

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziana Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziana Vital do Régo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Régo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Régo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo
Veneziana Vital do Régo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziana Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
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indicação n° 4388/2017
indicação nM389/2017
Indicação n° 4390/2017
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Veneziano Vital do Régo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Indicação n° 4391/2017

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo

indicação rf 4392/2017

Veneziano Vital do Régo

Ministério da Saúde

indicação n® 4393/2017 : Veneziano Vital do Rêgo
indicação rf 4394/2017 Veneziano Vital do Régo
indicação n° 4395/2017 Veneziano Vital do Rêgo
indicação 4396/2017 Veneziano Vital do Rêgo
Indicação n® 4397/2017 Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Indicação

4398/2017

Alexandre Leite

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

1 Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

i Ministério da Saúde
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

Indicação íf 4399/2017
Indicação n'' 4400/2017

Alexandre Leite

Ministério da Cultura

Alexandre Leite

Indicação n® 4401/2017_

Alexandre Leite

Ministério do Esporte
Ministério do Esporte

indicação n° 4402/2017

Alexandre Leite

Ministério do Esporte

indicação n° 4403/2017
Indicação n° 4404/2017

Alexandre Leite

Indicação n° 4405/2017

Alexandre Leite

Indicação n° 4406/2017

Alexandre Leite

Ministério do Esporte
Ministério do Esporte
Ministério do Esporte
Ministério do Esporte

Indicação n" 4407/2017

Alexandre Leite

Ministério da Agricultura, Pecuária e

Alexandre Leite

Abastecimento

Indicação

4408/2017

Alexandre Leite

Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

Indicação n® 4409/2017

Alexandre Leite

Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

AEexandre Leite

Ministério da Agricultura, Pecuária e

Indicação n° 4411/2017
Indicação n° 4412/2017

Alexandre Leite
Alexandre Leite

Abastecimento
Ministério do Turismo
Ministério do Turismo

Indicação n° 4421/2017

Sóstenes Cavalcante
Sérgio Souza

Indicação n® 4410/2017

Indicação n'* 4422/2017

: Ministério da Educação

Ministério da Agricultura. Pecuária e
Abastecimento e das Relações
Exteriores

Indicação n° 4423/2017

Comissão de Cultura

Indicação n° 4424/2017

Mara Gabrillí

Indicação n° 4427/2017

Pedro Cunha Lima

^coo

Ministério da Cultura
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério do Planejamento,

Ofício 1 ^Sec/l/E/n°|g
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brastlia^^"^ de dezembro de 2017.

Autor

Desenvolvimento e Gestão
Pedro Cunha Lima

Presidência da República

Carios Bezerra

Ministério da Fazenda

Ronaldo Fonseca

Ministério da Saúde

Nilto Tatto

Ministério do Meio Ambiente

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4436/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4437/2017
Indicação n® 4438/2017
indicação n® 4439/2017
Indicação n® 4440/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n° 4441/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4430/2017
indicação 4431/2017
Indicação n° 4432/2017
indicação n® 4433/2017
indicação n® 4434/2017
Indicação n° 4435/2017

Indicação n° 4442/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4443/2017
Indicação n° 4444/2017
Indicação n° 4445/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n° 4446/2017
Indicação n® 4447/2017
Indicação n® 4448/2017
Indicação n® 4449/2017
Indicação n® 4450/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4451/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4452/2017
Indicação n® 4453/2017
Indicação n® 4454/2017
indicação n® 4455/2017
Indicação n® 4456/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério do Turismo

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4457/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4458/2017
Indicação n® 4459/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4460/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n° 4461/2017
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

INDICAÇÃO N» H S/ DE 2017,
(Do Sr. Deputado Sóstenes Cavalcante).

Requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo

Senhor Ministro de Estado da Educação,
Mendonça Filho, solicitando a Imediata adoção
de providências em relação a eventos ocorridos
no Colégio Pedro II, no Estado do Rio de
Janeira.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação. Mendonça Filho:

Solicitamos á Vossa Excelência, com base no artigo 50. § 2". da
Constituição da República,e artigo 113, inciso 1, §1°, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, e tendo em vista razões de relevante Interesse

público, a adoção de providências urgentes, no âmbito da competência desta
pasta, em relação ao Colégio Pedro II, instituição de ensino de
responsabilidade da União Federal, na forma prevista pelo artigo 242,

o

'•

5'\'

parágrafo lí, da Carta Constitucional, bem como ao seu corpo diretivo, pelos
fundamentos que passa a expor.

O Colégio Pedro II é uma das mais tradicionais instituições de ensino do
Brasil, localizada no estado do Rio de Janeiro, fundado em 02 de dezembro

de 1837,em homenagem ao então príncipe herdeiro Pedro de Alcântara, que
depois se tornaria Imperador do Brasil.

Tendo em vista a sua importância histórica para a educação no Brasil, o
Colégio Pedro II é uma Autarquia Federal, na forma prevista pelo artigo242,

parágrafo 2°. da Constituiiçào Federal, estando sob a égide desta pasta da
Educação.

Ocorre que a instituição tem enfrentado graves situações que

demonstram a existência de abusos por seus gestores no exercício da
autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagóglca e

disciplinar estabelecida pela Lei n° 11.892/2008, em detrimento da qualidade
do ensino, dos direitos do seu quadro discente e da própria segurança de
alunos, pais, servidores e professores da instituição.

Um dos episódios de maior gravidade ocorrido na tradicional instituição
de ensino foi o estupro coletivo do qual foi vítima uma aluna da instituição,
identificada somente como X., de 12 anos. ocorrido em 2015.

De acordo com denúncia da própria vitima, de seus pais e de outros
alunos da instituição, a menor, no período de um ano, foi por três vezes
abusada sexualmente por colegas que estudam na mesma instituição, com

idades entre 15 e 17 anos.sem que a direção tenha tomado providências para
assegurar a integridade fisica e moral da vítima, ao mesmo tempo em que
deixou de punir adequadamente, e no momento próprio, seus agressores, que

explicitamente contaram com a conivência do diretor da unidade de São
Cristóvão do Colégio Pedro II, Bernardino Matos.

O citado diretor, inclusive, ao prestar depoimento perante a Vara da
Infância e Juventude, onde o caso corre em segredo de Justiça, em 21 de

novembro passado, recebeu voz de prisão por falso testemunho da Exma.
Juíza que presidia o ato, ao afirmar que não tinha conhecimento das
agressões sofridas pela jovem aluna, no que foi desmentido por diversas
testemunhas ouvidas no processo, inclusive servidores da instituição. Em sua
decisão, a magistrada afirmou que ele mentiu para tentar isentar a instituição
de responsabilidade no caso.

Muito embora a direção da escoia tenha admitido a ocorrência do
episódio, permitiu que os agressores da aluna concluíssem o ano letivo na

instituição, e não informou o caso ao Conselho Tutelar do fato, o que acabou

sendo feito por pais de alunos, indignados com a omissão da direção da
Escola,

Em outro episódio, também na unidade de São Cristóvão, um grupo de

alunos com Idades entre 16 e 17 anos, simulou, em pleno ambiente escolar,
no pátio da escola durante o horário do recreio, uma banca de venda de

drogas, sob a alegação de que estariam representando "um dia na favela", e,
para isso, exibiam réplicas de fuzis e metralhadoras, além de expor material
simulando embalagens com cocaína e tabletes de maconha.

Na representação, os participantes se caracterizaram como traficantes,
todos segurando armas de brinquedo, dentre elas uma réplica de
submetraíhadora.

Nas embalagens expostas na banca, além de cápsulas com pó branco,

havia etiquetas como inscrições alusivas às usadas pelo crime organizado e
preços. O assunto foi parar nas páginas das redes sociais, tendo sido gravado,

inclusive, um vídeo mostrando os adolescentes em sua representação.
Em outro episódio também escabroso, ocorrido em 28/11/2017, pais de
alunos que participavam de uma reunião do Conselho Superior do Colégio
Pedro II. e que se contrapõem às políticas que vem sendo adotadas pela
instituição de ensino, foram agredidos e Injuriados pelo vice-diretor da escola,
Willíam do Nascimento Carvalho, e uma militante do Sindicato dos

Servidores do Colégio Pedro II (SINDISCOPE); tendo sido o episódio

registrado perante a 17® Deíegacia de Policia de São Cristóvão, rta cidade do
Rio de Janeiro, mediante Termo Circunstanciado de Oocrrencia n" 01706607/2017.

Em relação a esse episódio, a instituição, até o momento, não instaurou
qualquer procedimento para apurar os fatos.
Por fim, para concluir o presente relato, é imperioso lembrar que o

Colégio Pedro II tem experimentado uma sequencia aparentemente
infindável de paralisações das atividades, com reflexos diretos na vida
acadêmica de seus alunos.

Para se ter uma idéia, no ano de 2014 foram cinco episódios de
paralisação, por participação dos servidores da instituição em atividades como
0 "Dia Nacional de Luta" (Qua 19 mar 2014); "Deflagração da greve, do

SÍNASEFE"(Seg 21 abr 2014); "Dia Nacional de Paralisação dos Servidores
Públicos Federais" (Qui 15 mal 2014); "Dia Nacional de Lutas" {Qui 12 Jun

2014): e "Indicativo para Suspensão da Greve 2014"(Qui 10 jul 2014)
No ano de 2015 foram mais sete episódios de paralisação, sob.
justificativas como "Dia Nacional de Luta"(sex 06 mar 2015),"Dia Nacional de
Luta da Educação" (Qui 26 mar 2015), "Paralisação Nacionai do SÍNASEFE

(Seg 06 jul e ter 07 ju! 2015); "Deflagração da greve do SÍNASEFE" tseg 13
jul 2015): e "Dia Nacional de Paralisação e Mobilização dos Servidores
Públicos Federais.

Em 2016 foram onze dias, por eventos como "Dia Nacional de Luta"(sex
01 abr 2016): "Dia de Paralisação dos Servidores Públicos Federais" Qui 12
mai 2016): "Dia Nacional de Luta" + "Dia Nacional de Luta contra o 'Escoía

sem Partido" (Qui 11 ago 2016); "Dia Nacional de Luta" (Ter 16 ago 2016);
"Dia de Paralisação Nacional"(Ter 13 setembro 2016); "Dia Nacional de Luta
e Paralisação" (Qui 22 set 2016); "Dia Nacional de Luta e Paralisação" (Qui
29 set 2016): "Dia Nacional de Paralisação" +"Dia de Luta nos Estados contra
c 'Escola Sem Partido" (Qua 05 out 2016); "Dia Nacional de Mobilização e

Paralisação" (Seg 24 out 2016 e Ter 25 out 2016); "Dia "Dia Nacional de
Protestos, Mobilizações e Paralisação"+"Greve Geral"(Sex 11 nov 2016),
Neste ano de 2017, até o momento,foram nove paralisações referentes a
eventos como "Dia Nacional de Luta Contra a Reforma da Previdência" +

"Greve Mundial das Mulheres" {Qua 08 mar 2017);

"Dia Nacional de

Mobilizações"(31 mar 2017); "Greve Geral"(Sex 28 abr 2017); "Greve Geral"
(Sex 30 abril)''DÍa Nacional de Luta em Defesa da Saúde e da Previdência

Pública e Contra o Desmonte do Serviço Público + "Dia Nacional de Luta
contra a Terceirização e Extinção das Zonas Eleitorais"(Qua 16 ago 2017);
"Dia Nacional de Luta, Mobilização e Paralisação"(Qui 14 set 2017 e Sex 10
nov 2017)e "Greve Gerai"(Ter 05 dez 2017).

Saliente-se que em todos esses episódios não houve reposição das aulas
que deveriam ter sido ministradas, resultando em prejuízo efetivo ao alunos e
suas famílias.

O que se percebe é que o tradicional Colégio Pedro II tornou-se. com a
conh/éncia e incentivo de seu corpo dirigente, capitaneado pelo seu Reitor,
Oscar Halac, um dos principais laboratórios ideológicos da extrema-esquerda

política, que se utiliza de sua estrutura para a formação de novos quadres.
Dentre esse movimentos, encontra-se notadamente um partido político, o
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL),

Defensor de pautas como a liberação do aborto e do uso de drogas, bem
como da denominada "ideologia de gênero", o PSOL. aliado a outros agentes
ideológicos, literalmente apropriou-se da tradicional escola, e encontra-se
patrocinado e impondo ao Colégio Pedro II ações como o uso de uniforme

femininos (a tradicional sala com pregas) por garotos, a adoção da
"neutralidade de gênero" nos documentos da escola(que utiliza agora o termo
*alunxs* para referir-se aos seus alunos), e ainda a celebração da Revolução
Russa 0 da Revolução Cultural da China, dois dos episódios mais sangrentos
da história contemporânea; a despeito da oposição de pais e alunos e sem
permitir o contraditório ou divergências de opinião.

Tais fatos demonstram que o Colégio Pedro II deixou de currorir seu
papel de instituição pública de ensino e, como tal, de espaço plural de
aprendizado e interação respeitosa entre as diversas correrites de

pensamento que permeiam a sociedade, para tomar-se uma entidade
ideológica, voltada para a cooptação dos seusjovens alunos, comprometendo
seriamente a regularidade do seu funcionamento e do ensino dos estudantes

e, o que é tão ou mais grave, a própria integridade física e a segurança dos
alunos, pais e rriesmo servidores.

Diante do exposto, por entendermos que é urgente a tomada de mecídas

que impeçam a continuidade desse quadro, sugerimos a Vossa Excelência
que adote providências em relação ao Colégio Pedro H. dentre as quais não

deve ser descartada, inclusive, nos termos previstos pela legislação, da
intervenção do Ministério da Educação na referida instituição de ensino.
Por fim, dada a relevância do tema, requeremos que as prov dências
adotadas pelo Ministério da Educação sejam informadas a este parlamentar,

no prazo legal.

12 DEZ. 2017

Brasília/DF, 12 de dezembro de 2017^

Deputado

tm

Democratas/ÇJ

me

GAMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO N"

DE 2017,

(Do Sr. Deputado Sóstenes Cavalcante).

Requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo Senhor

Ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho,
solicitando a Imediata adoção de providências em
relação a eventos ocorridos no Colégio Pedro II. no
Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, com base no disposto pelo artigo 113,
inciso I, §1°. do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o envio de
Indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação.
Mendonça Filho, solicitando a imediata adoção de providências em relação
a graves acontecimentos havidos no Colégio Pedro II. no Estado do Rio de
Janeiro.

12DEZ.2Q17
Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 2017.

Deputado
Democratas/RJ

o
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
'3® npírm nr» KiTiri po na ti itpi a rni pti\/a

Ofício n°.

/2018/MPF/PRGO/3°ONTC

Goiânia, tJ3 de fevereiro de 2018

Ao(À) llmo(a). Senhor(a)
SECRETÁRIO(A)-EXECUTIVO(A) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios - Bloco L - Ed. Sede e anexos - 7° andar
CEP: 70.047-900 - Brasília/DF

E-mail: executiva@mec.gov.br

Inquérito civil n° 1.18.000.002822/2016-19

Senhor(a) Secretário(a),

Cumprimentando-o(a),

acuso

o

recebimento

do

oficio

n°

240/2017/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC, e pondero que as informações prestadas
não atenderam á requisição ministerial objeto do oficio PR/GO 1232/2017,
oportunidade em que, visando instruir os autos do procedimento em epígrafe,

com fundamento no artigo 8°, inciso II, §§ 1° ao 5°. da Lei Complementar n°
75/93, reitero-lhe, mais uma vez, o inteiro teor do oficio PR/GO n" 1232/2017,

cópia

anexa, fixando o

prazo improrrogável de 20 (vinte) dias

para

resposta.

Por

oportuno,

assevero

que

os

dados

requisitados

são

imprescindíveis à atuação do Ministério Público Federal, inclusive eventual
propositura de ação civil pública, ao teor do artigo 10 da Lei federal n°
7.347/85, pelo que a falta injustificada ou o retardamento indevido implicará a
responsabilidade de quem lhe der causa.

Ademais, colho o ensejo para lhe informar que a portaria inaugural
do sobredito inquérito civil acha-se disponível, para consulta, na página da

cidadania desta Procuradoria da República na internet\
'(http://www.mpf.mp.br/go/servicos-1/biblioteca-sebastiao-fleury-curado/inque rít o-civil-publico).
Página 1/2

;Av. Ojinda. Quadra G, Lote 2, Setor Park Lozandes, CEP 74884-120, Goiânia - <^J
Fone: (62) 3243-5300 - homepage: http://www.prgo:mpf.mp.br

^^

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
3" ofício do Núcleo da tutela coletiva

Por fim, solícito que a resposta a este ofício seja encaminhada ao

e-maU: <prgo-protocolo@mpf. mp.br>.
Atenciosamente,

LÉA BATISTA DE O. M. LIMA
Procuradora da República

Página 2/2
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
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Ofício n°Jol3,2^/2017/MPF/PRGO/3°ONTC

Goiânia, 3

de

de 2017.

Ao(À) l lmo(a). Senhor(a)
SECRETÁRIO(A)-EXECUTIVO(A) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios - Bloco L - Ed. Sede e anexos - 7° andar
CEP: 70.047-900 - BrasíIla/DF - E-mail: executiva@mec.gov.br

Inquérito civi l n° 1.18.000.002822/216-19

Senhor(a) Secretário(a),

Cümprimentando-o(a), objetivando instruir os autos do inquérito
em epígrafe, com fundamento no artigo 8°, inciso I I , §§ 1° ao 5°, da Lei
Complementar n° 75/93, requisito-lhe, no prazo de 20 (vinte) dias,
informação oficial acerca do PL n° 193/2016 - que trata do "Programa Escola
sem Partido"

quanto ao entendimento técnico e analítico concernente à

eventual inclusão do programa nas diretrizes e bases da educação nacional.
Por

oportuno,

assevero

que

os

dados

requisitados

são

imprescindíveis à atuação do Ministério Público Federai, inclusive eventual
propositura de ação civi l pública, ao teor do artigo 10 da Lei federal n°
7.347/85, pelo que a falta injustificada ou o retardamento indevido implicará
a responsabilidade de quem lhe der causa.

Ademais, colho o ensejo para lhe informar que a portaria

inaugural do sobredito inquérito civil acha-se disponível, para consulta, na
página da cidadania desta Procuradoria da República na internet
(http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteu^jdpáiarios-e-boietins).
Atenciosamente,

fOUZA

AILTON BE

Ta'República
„gina 1/1
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OFÍCIO N® 9Í6/2018.
Ao(À) llmo(a). Senhor(a)

SECRETÁRIO(A)-EXECUTIVO(A) DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios - Bloco L - Ed. Sede e anexos

7'

andar

CEP: 70.047-900 - Brasília/DF

y
REGISTRADA COfíl AR

ENV/PR-GO- 811/2018
1

«^Correios

URGENTE
reststered pnonty

Kecobedúr

X ar

MP

V

Assinatura

JT 54976556 9 BR

\

PESQUISA DE MERCADO - MEC
NACIONAL
JANEIRO/ 2018

Pesquisa de Mercado MEC–Nacional–10 a 14 de janeiro de 2018

P á g i n a |2

ÍNDICE
1. COMO FOI FEITA A PESQUISA .................................................................................................................................................... 6
2. SUMÁRIO ..................................................................................................................................................................................... 8
3. RESPOSTAS: ............................................................................................................................................................................. 11
3.1. DENTRE ESSAS OPÇÕES, QUAL VOCÊ DIRIA SER O PRINCIPAL PROBLEMA DO BRASIL NOS DIAS DE HOJE? (ESTIMULADA – RESPOSTA ÚNICA) ... 11
3.1.1. Cruzamento: Principal problema do Brasil x Região ........................................................................................................... 12
3.1.2. Cruzamento: Principal problema do Brasil x Sub-Região .................................................................................................... 12
3.1.3 Cruzamento: Principal problema do Brasil x Sexo ............................................................................................................... 13
3.1.4. Cruzamento: Principal problema do Brasil x Faixa etária .................................................................................................... 13
3.1.5. Cruzamento: Principal problema do Brasil x Renda familiar ................................................................................................ 14
SOMENTE PARA QUEM RESPONDEU EDUCAÇÃO– (13,7%) ....................................................................................................... 15
3.2. QUAL VOCÊ DIRIA SER O MAIOR PROBLEMA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL? MAIS ALGUM? (ESPONTÂNEA – R. MÚLTIPLA)................................. 15
3.3. DENTRE ESSAS OPÇÕES QUAL VOCÊ DIRIA SER O PRINCIPAL PROBLEMA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL? QUAL O SEGUNDO? (ESTIMULADA)

.................................................................................................................................................................................................. 17
3.3.1. Cruzamento: Principal problema da Educação Pública no Brasil (1ª citação) x Região .......................................................... 18
3.3.2. Cruzamento: Principal problema do Brasil x Sub-Região .................................................................................................... 19
3.4.A IMAGEM QUE VOCÊ POSSUI DO ATUAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO É POSITIVA OU NEGATIVA? ................................................................ 20
3.4.1. Cruzamento: Imagem do MEC x Região ........................................................................................................................... 20
3.4.2. Cruzamento: Imagem do MEC x Sub-Região .................................................................................................................... 21
3.4.3. Cruzamento: Imagem do MEC x Sexo .............................................................................................................................. 21
3.4.4. Cruzamento: Imagem do MEC x Faixa etária .................................................................................................................... 21
3.4.5. Cruzamento: Imagem do MEC x Renda familiar ................................................................................................................ 21
SOMENTE PARA QUEM POSSUI IMAGEM POSITIVA DO MEC – (23,3%) ....................................................................................... 22
3.5. POR QUAL MOTIVO POSSUI ESTA IMAGEM POSITIVA DO MEC? MAIS ALGUM? (ESPONTÂNEA – RESPOSTA MÚLTIPLA) .................................. 22
SOMENTE PARA QUEM POSSUI IMAGEM NEGATIVA DO MEC – (54,7%) ..................................................................................... 24
3.6. POR QUAL MOTIVO POSSUI ESTA IMAGEM NEGATIVA DO MEC? MAIS ALGUM? (ESPONTÂNEA – RESPOSTA MÚLTIPLA) ................................. 24
3.7. PELO QUE TEM VISTO OU MESMO DE OUVIR FALAR DOS PROJETOS, DAS REALIZAÇÕES E AÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COMO VOCÊ AVALIA A
ATUAL ADMINISTRAÇÃO DO MEC, VOCÊ DIRIA QUE ESTÁ SENDO: ............................................................................................................. 27
3.7.1. Cruzamento: Avaliação da atual administração do MEC x Regiões ..................................................................................... 28
3.7.2. Cruzamento: Avaliação da atual administração do MEC x Sub-Regiões .............................................................................. 28
3.7.3. Cruzamento: Avaliação da atual administração do MEC x Sexo .......................................................................................... 28
3.7.4. Cruzamento: Avaliação da atual administração do MEC x Faixa etária ................................................................................ 29
3.7.5. Cruzamento: Avaliação da atual administração do MEC x Renda familiar ............................................................................ 29
3.8. QUE MUDANÇAS OU PROGRAMAS FORAM LANÇADOS OU REALIZADOS NA ATUAL GESTÃO DO MEC? MAIS ALGUM?.................................... 30
3.8.1. Cruzamento: Avaliação do atual ministro da Educação x Citou alguma mudança ou programa da atual gestão do MEC .......... 32
3.9. DANDO NOTAS DE 0 A 10, QUE NOTA VOCÊ DÁ PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS DO MEC? .................................................................. 33
3.9.1. Cruzamento: Média os programas x Regiões .................................................................................................................... 33
3.9.2. Cruzamento: Nota para os programas x Sub-Regiões ........................................................................................................ 34
3.10. AS PROVAS DO ENEM MUDARAM NA ATUAL GESTÃO, ERAM REALIZADAS NO SÁBADO E DOMINGO DO MESMO FINAL DE SEMANA E MUDARAM
PARA DOIS FINAIS DE SEMANA SEGUIDOS, SEMPRE AOS DOMINGOS. VOCÊ APROVOU OU DESAPROVOU ESTA MUDANÇA? .................................... 35
3.10.1. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou a mudança de dia do Enem x Regiões .................................................................... 36
3.10.2. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou a mudança de dia do Enem x Sub-Regiões ............................................................. 36
3.10.3. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou a mudança de dia do Enem x Sexo ......................................................................... 36
3.10.4. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou a mudança de dia do Enem x Faixa etária ............................................................... 36
3.10.5. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou a mudança de dia do Enem x Renda familiar ........................................................... 37
3.11. O MEC LANÇOU O NOVO FIES, COM JUROS ZERO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA. VOCÊ APROVOU OU DESAPROVOU ESTA MUDANÇA? ..... 38

Pesquisa de Mercado MEC–Nacional–10 a 14 de janeiro de 2018

P á g i n a |3

3.11.1. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou o lançamento do novo FIES x Regiões .................................................................... 39
3.11.2. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou o lançamento do novo FIES x Sub-Regiões ............................................................. 39
3.11.3. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou o lançamento do novo FIES x Sexo ........................................................................ 39
3.11.4. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou o lançamento do novo FIES x Faixa etária ............................................................... 40
3.11.5. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou o lançamento do novo FIES x Renda familiar ........................................................... 40
3.12. E VOCÊ APROVOU OU DESAPROVOU AS REFORMAS DO NOVO ENSINO MÉDIO? .................................................................................. 41
3.12.1. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou as reformas do Novo Ensino Médio x Regiões ......................................................... 42
3.12.2. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou as reformas do Novo Ensino Médio x Sub-Regiões .................................................. 42
3.12.3. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou as reformas do Novo Ensino Médio x Sexo.............................................................. 42
3.12.4. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou as reformas do Novo Ensino Médio x Faixa etária .................................................... 43
3.12.5. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou as reformas do Novo Ensino Médio x Renda familiar ................................................ 43
SOMENTE PARA QUEM DESAPROVOU– (19,0%) ........................................................................................................................ 44
3.13. QUAL OU QUAIS MUDANÇAS NO NOVO ENSINO MÉDIO VOCÊ NÃO APROVOU?..................................................................................... 44
3.14. VOCÊ APROVA OU DESAPROVA A OBRIGATORIEDADE DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO PASSAREM PARA HORÁRIO INTEGRAL? ..................... 46
3.14.1. Cruzamento: Aprova ou desaprova as escolas do ensino médio passarem para horário integral x Regiões ........................... 47
3.14.2. Cruzamento: Aprova ou Desaprova as escolas do ensino médio passarem para horário integral x Sub-Regiões ................... 47
3.14.3. Cruzamento: Aprova ou Desaprova as escolas do ensino médio passarem para horário integral x Sexo ............................... 47
3.14.4. Cruzamento: Aprova ou Desaprova as escolas do ensino médio passarem para horário integral x Faixa etária ..................... 48
3.14.5. Cruzamento: Aprova ou Desaprova as escolas do ensino médio passarem para horário integral x Renda familiar ................. 48
3.15. COM RELAÇÃO AS COTAS PARA INGRESSO NAS UNIVERSIDADES, GOSTARIA QUE DISSESSE COM QUAL DESSAS OPÇÕES VOCÊ CONCORDA: ... 49
3.15.1. Cruzamento: Cotas para ingresso nas Universidades x Regiões ....................................................................................... 50
3.15.2. Cruzamento: Cotas para ingresso nas Universidades x Sub-Regiões ................................................................................ 50
3.15.3. Cruzamento: Cotas para ingresso nas Universidades x Sexo ............................................................................................ 51
3.15.4. Cruzamento: Cotas para ingresso nas Universidades x Faixa etária .................................................................................. 51
3.15.5. Cruzamento: Cotas para ingresso nas Universidades x Renda familiar .............................................................................. 52
3.16. DANDO NOTAS DE 0 A 10, QUE NOTA VOCÊ DÁ PARA AS SEGUINTES INSTITUIÇÕES DE ENSINO?............................................................. 53
3.16.1. Cruzamento: Médias para as Instituições x Regiões ........................................................................................................ 54
3.16.2. Cruzamento: Médias para os programas x Sub-Regiões .................................................................................................. 54
3.17. COM RELAÇÃO ÀS REFORMAS DO NOVO ENSINO MÉDIO, VOCÊ DIRIA QUE ESTÁ: (LER OPÇÕES)............................................................. 55
3.17.1. Cruzamento: Quão informado está em relação às reformas do Novo Ensino Médio x Regiões ............................................. 56
3.17.2. Cruzamento: Quão informado está em relação às reformas do Novo Ensino Médio x Sub-Regiões ...................................... 56
3.17.3. Cruzamento: Quão informado está em relação às reformas do Novo Ensino Médio x Sexo ................................................. 56
3.17.4. Cruzamento: Quão informado está em relação às reformas do Novo Ensino Médio x Faixa etária ........................................ 57
3.17.5. Cruzamento: Quão informado está em relação às reformas do Novo Ensino Médio x Renda familiar .................................... 57
3.17.6. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou as reformas do Novo Ensino Médio x Quão informado está em relação às reformas do
Novo Ensino Médio ................................................................................................................................................................. 58
3.18.O MEC ESTÁ IMPLANTANDO A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC QUE PADRONIZA O MÍNIMO DE CONHECIMENTO QUE DEVE SER
OFERECIDO OBRIGATORIAMENTE ÀS CRIANÇAS EM TODAS AS ESCOLAS DO PAÍS. TODAS AS CRIANÇAS DO BRASIL TERÃO UMA PARCELA IGUAL DO
CONTEÚDO DAS MATÉRIAS. VOCÊ APROVA OU DESAPROVA ESTA INICIATIVA?............................................................................................. 59
3.18.1. Cruzamento: Aprova ou Desaprova a implantação da BNCC x Regiões ............................................................................. 60
3.18.2. Cruzamento: Aprova ou Desaprova a implantação da BNCC x Sub-Regiões ...................................................................... 60
3.18.3. Cruzamento: Aprova ou Desaprova a implantação da BNCC x Sexo ................................................................................. 61
3.18.4. Cruzamento: Aprova ou Desaprova a implantação da BNCC x Faixa etária........................................................................ 61
3.18.5. Cruzamento: Aprova ou Desaprova a implantação da BNCC x Renda familiar .................................................................... 61
3.19. NA SUA OPINIÃO, O ENSINO RELIGIOSO DEVE FAZER PARTE DO CURRÍCULO ESCOLAR, SIM OU NÃO? ....................................................... 62
3.19.1. Cruzamento: Ensino religioso deve fazer parte do currículo escolar x Regiões ................................................................... 63
3.19.2. Cruzamento: Ensino religioso deve fazer parte do currículo escolar x Sub-Regiões ............................................................ 63

Pesquisa de Mercado MEC–Nacional–10 a 14 de janeiro de 2018

P á g i n a |4

3.19.3. Cruzamento: Ensino religioso deve fazer parte do currículo escolar x Religião ................................................................... 63
3.20. SOBRE O PRECONCEITO CONTRA OS NEGROS NAS ESCOLAS, VOCÊ DIRIA QUE: .................................................................................. 64
3.20.1. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os negros nas escolas x Regiões........................................................................ 65
3.20.2. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os negros nas escolas x Sub-Regiões ................................................................. 65
3.20.3. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os negros nas escolas x Renda familiar............................................................... 65
3.20.4. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os negros nas escolas x Religião ........................................................................ 66
3.21. INDEPENDENTE DA SUA OPINIÃO ANTERIOR, O PRECONCEITO CONTRA OS NEGROS É UM TEMA QUE O MEC DEVERIA INCLUIR NO CURRÍCULO
ESCOLAR, SIM OU NÃO? .................................................................................................................................................................. 67
3.21.1. Cruzamento: O preconceito contra os negros deve fazer parte do currículo escolar x Regiões ............................................. 68
3.21.2. Cruzamento: O preconceito contra os negros deve fazer parte do currículo escolar x Sub-Regiões ...................................... 68
3.21.3. Cruzamento: O preconceito contra os negros deve fazer parte do currículo escolar x Renda familiar .................................... 68
3.21.4. Cruzamento: O preconceito contra os negros deve fazer parte do currículo escolar x Religião ............................................. 69
3.22. SOBRE O PRECONCEITO CONTRA OS GAYS NAS ESCOLAS, VOCÊ DIRIA QUE: ...................................................................................... 70
3.22.1. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os gays nas escolas x Regiões ........................................................................... 71
3.22.2. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os gays nas escolas x Sub-Regiões .................................................................... 71
3.22.3. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os gays nas escolas x Renda familiar .................................................................. 71
3.22.4. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os gays nas escolas x Religião ........................................................................... 72
3.23. INDEPENDENTE DA SUA OPINIÃO ANTERIOR, O PRECONCEITO CONTRA OS GAYS É UM TEMA QUE O MEC DEVERIA INCLUIR NO CURRÍCULO
ESCOLAR, SIM OU NÃO? .................................................................................................................................................................. 73
3.23.1. Cruzamento: O preconceito contra os gays deve fazer parte do currículo escolar x Regiões ................................................ 74
3.23.2. Cruzamento: O preconceito contra os gays deve fazer parte do currículo escolar x Sub-Regiões ......................................... 74
3.23.3. Cruzamento: O preconceito contra os gays deve fazer parte do currículo escolar x Renda familiar ....................................... 74
3.23.4. Cruzamento: O preconceito contra os gays deve fazer parte do currículo escolar x Religião ................................................ 75
3.24. VOCÊ SABE EXPLICAR O QUE É IDEOLOGIA DE GÊNERO, SIM OU NÃO? .............................................................................................. 76
3.24.1. Cruzamento: Você sabe explicar o que é Ideologia de Gênero x Regiões .......................................................................... 77
3.24.2. Cruzamento: Você sabe explicar o que é Ideologia de Gênero x Sub-Regiões ................................................................... 77
3.24.3. Cruzamento: Você sabe explicar o que é Ideologia de Gênero x Renda familiar ................................................................. 77
3.24.4. Cruzamento: Você sabe explicar o que é Ideologia de Gênero x Religião .......................................................................... 77
3.25. A IDEOLOGIA DE GÊNERO DEVE FAZER PARTE DO CURRÍCULO ESCOLAR, SIM OU NÃO? ........................................................................ 78
3.25.1. Cruzamento: A Ideologia de Gênero deve fazer parte do currículo escolar x Regiões .......................................................... 79
3.25.2. Cruzamento: A Ideologia de Gênero deve fazer parte do currículo escolar x Sub-Regiões ................................................... 79
3.25.3. Cruzamento: A Ideologia de Gênero deve fazer parte do currículo escolar x Renda familiar ................................................. 79
3.25.4. Cruzamento: A Ideologia de Gênero deve fazer parte do currículo escolar x Religião .......................................................... 80
3.25.5. Cruzamento: A Ideologia de Gênero deve fazer parte do currículo escolar x sabe explicar o que é ideologia de gênero ......... 80
3.26. ABORDAGEM SOBRE AS QUESTÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE DEVEM FAZER PARTE DO CURRÍCULO ESCOLAR, SIM OU NÃO?.................... 81
3.26.1. Cruzamento: As questões de gênero e sexualidade devem fazer parte do currículo escolar x Regiões ................................. 82
3.26.2. Cruzamento: As questões de gênero e sexualidade devem fazer parte do currículo escolar x Sub-Regiões .......................... 82
3.26.3. Cruzamento: As questões de gênero e sexualidade devem fazer parte do currículo escolar x Renda familiar ........................ 82
3.26.4. Cruzamento: As questões de gênero e sexualidade devem fazer parte do currículo escolar x Religião ................................. 83
4. PERFIL DO ENTREVISTADO: ..................................................................................................................................................... 84
4.1. SEXO .................................................................................................................................................................................... 84
4.2. FAIXA ETÁRIA ......................................................................................................................................................................... 84
4.3. INSTRUÇÃO ............................................................................................................................................................................ 84
4.4. RENDA FAMILIAR MENSAL ......................................................................................................................................................... 85
4.5. RELIGIÃO ............................................................................................................................................................................... 85
4.6. TRABALHO ............................................................................................................................................................................. 86

Pesquisa de Mercado MEC–Nacional–10 a 14 de janeiro de 2018

P á g i n a |5

4.7. REGIÃO ................................................................................................................................................................................. 86
4.8. SUB-REGIÃO........................................................................................................................................................................... 86

Pesquisa de Mercado MEC–Nacional–10 a 14 de janeiro de 2018

P á g i n a |6

1. COMO FOI FEITA A PESQUISA

Contratante: Ministério da Educação - MEC (PP 118828)
Data: A pesquisa foi realizada no período de 10 a 14 de janeiro de 2018.
Local: Pesquisa de abrangência nacional realizada em 11 Estados e no Distrito Federal
Amostra: 2.004 entrevistas
Margem máxima de erro: 2,2%
Grau de confiança: 95%
Universo pesquisado: Moradores com 16 anos ou mais de idade das cidades pesquisadas.
Metodologia: Pesquisa do tipo quantitativa realizada através de levantamento estatístico por amostragem
estratificada conforme tabela abaixo:
Regiões
Sudeste

Nordeste

Norte / Centro-Oeste

Sul
Total

Estados

Amostra

São Paulo

298

Belo Horizonte

252

Rio de Janeiro

251

Bahia

162

Pernambuco

120

Ceará

121

Pará

101

Tocantins

100

Goiás

99

Distrito Federal

100

Rio Grande do Sul

200

Paraná

200

Total

2.004

Amostra
801

403

400

400
2.004

Dentro de cada Estado pesquisado a amostra foi distribuída pelas sub-regiões Capital, Metropolitana e Interior de
forma proporcional ao tamanho (PPT – proporcional a quantidade de moradores existentes nas sub-regiões). Nas
sub-regiões, metropolitana e interior, a amostra foi distribuída por municípios ou grupamento de municípios de forma
proporcional à população existente nos mesmos (PPT). Nas Cidades / Capitais pesquisadas a amostra foi
distribuída por bairros ou grupamentos de bairros de forma proporcional à população existente nos mesmos (PPT).
Dentro de cada bairro pesquisado foram sorteadas quadras. Nas quadras sorteadas, os domicílios foram
selecionados por amostragem sistemática.
Para se obter o resultado global, os resultados encontrados no campo foram ponderados pelos populacionais de
sexo, idade e região de moradia conforme os dados abaixo:
Sexo: masculino = 0,476; feminino = 0,524
Faixa etária: 16 a 24 anos = 0,150; 25 a 34 anos = 0,21,5; 35 a 44 = 0,205; 45 a 59 = 0,242; 60 ou mais = 0,188.
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Região: Sudeste = 43,2%; Nordeste = 27,0%; Norte / Centro-Oeste = 15,3%; Sul = 14,5%.
A pesquisa não foi realizada por cotas. O perfil do entrevistado encontra-se ao final deste relatório.
Coleta dos dados: As entrevistas foram pessoais e domiciliares com aplicação de questionário estruturado com
perguntas abertas e fechadas. O GPP utilizou para o trabalho de campo entrevistadores universitários, treinados e
selecionados pelo próprio Instituto.
Objetivos:
 Identificar junto à população brasileira o grau de conhecimento dos programas do MEC para a educação e a
avaliação dos mesmos
 Identificar os principais problemas da educação na perspectiva da população
 Avaliar a imagem do MEC
 Buscar opiniões da população sobre ensino religioso nas escolas, sistema de cotas, ideologia de gênero,
preconceitos contra negros e gays.
Sistema Interno de controle, Análise e Coleta de Dados: Todos os entrevistadores do GPP foram treinados e
selecionados na cidade de Niterói. Para o trabalho de campo cada entrevistador esteve devidamente identificado
com crachá e camiseta do GPP. Os Supervisores de campo acompanharam “in loco” a coleta dos dados, garantindo
a conferência de todo material coletado. Todos os questionários foram checados e realizada análise de consistência
das respostas. Havendo qualquer inconsistência ou dúvida, todos os questionários do entrevistador são checados
por telefone.
Todos os dados foram criticados, codificados e digitados pelo GPP. Por medida de segurança, na atividade de
digitação, foi utilizada a técnica de dupla entrada.
Esta pesquisa foi realizada sob a direção do engenheiro Francisco E. M. Guimarães e coordenada pelo estatístico
Adriano Rodrigues (responsável técnico perante o CONRE).
Estamos à disposição para esclarecimentos no telefone (21) 2109-1857 ou pelo e-mail: gpp@gpp.com.br
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2. SUMÁRIO
Aqui apresentamos um resumo dos resultados.
PRINCIPAIS PROBLEMAS DO PAÍS
Educação
 Dentre os temas pesquisados (corrupção, saúde/ hospitais, falta de segurança/ violência, educação, impunidade e
transportes) a Educação foi citada como o 4º principal problema do país por 13,7% da população.
 Os maiores índices da educação como maior problema foram:
 Região Sudeste - 16,4%
 16 a 24 anos - 17,4%
 Renda familiar acima de 5 SM - 25,4%
Maiores problemas da Educação
 Espontaneamente foram citados como os maiores problemas da educação:
 Falta de investimentos / Recursos – 24,5%
 Educação de má qualidade – 15,7%
 Precariedade das escolas/ Infraestrutura – 14,4%
 Falta de profissionais qualificados / Capacitação dos professores – 12,8%
 De forma estimulada, entre os itens testados, foram citados como o principal problema da educação:
 Desvalorização dos professores/ Baixa remuneração – 27,4% → (Região Sul e Capitais – 30,1%)
 Infraestrutura precária das escolas – 19,4% → (Região Norte / Centro-Oeste – 28,2%)
 Violência dos alunos aos professores – 15,5% → (Interior – 16,7%)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Imagem
 A maioria da população (54,7%) possui uma imagem negativa do MEC e 23,3% possuem uma imagem positiva.
 A imagem negativa é maior na região Sudeste (59,1%), nas Capitais (63,7%), na faixa etária dos 35 a 44 anos
(61,6%) e nos de maior renda (61,9%).
 A imagem positiva é maior na região Nordeste (27,2%), no Interior (26,6%) e nos de menor renda (até 1 SM - 26,6% e
de 1 a 2 SM - 27,2%).
Motivos da imagem positiva e negativa
 Entre os que possuem uma imagem positiva do MEC (23,3%), citaram como os motivos dessa imagem:
 Nenhum motivo/ Não sabe – 60,6%
 Não prioriza a Educação / Falta de investimentos – 19,7%
 Entre os que possuem uma imagem positiva do MEC (23,3%), citaram como os motivos dessa imagem:
 Nenhum motivo/ Não sabe – 29,6%
 Qualidade do ensino – 5,8%
Avaliação da atual administração do Ministério da Educação - MEC
 A avaliação da atual administração do Ministério da Educação é hoje de regular para ruim. Os índices foram:
 Ótima / Boa – 14,6% → (Região Nordeste – 19,4%; Interior – 18,0%; Até 1 SM – 20,2%)
 Regular – 43,5%
 Ruim / Péssima – 27,5% → (Região Sul – 33,4%; Metropolitana – 34,0%; Mais de 5 SM – 33,1%)
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Conhecimento de mudanças e programas realizados na atual gestão
 A maioria absoluta (83,5%) não soube citar um programa ou uma mudança realizada pela atual gestão. Os dois
programas mais citados foram:
 Novo Ensino Médio / Reforma no Ensino Médio – 5,4%
 Novo Fies / Ampliação do Fies – 3,4%
 A avaliação ótima + boa da atuação do atual Ministro é de 20,4% entre quem citou alguma realização ou programa da
atual gestão contra 13,4% que não souberam citar nada.
Avaliação dos programas e mudanças
 Os programas foram avaliados através de notas de 0 a 10. A melhor avaliação foi do Enem, com média 7,8 e o pior foi
o Novo Ensino Médio com média 6,8. Todos programas foram bem avaliados. Melhor avaliação do Enem foi na região
nordeste onde obteve média 8,1.
 Chama a atenção o desconhecimento do programa Residência Pedagógica, onde 59,1% não souberam avalia-lo.
 A mudança na realização das provas do Enem teve 77,7% de aprovação contra 14,5% de desaprovação. As maiores
aprovações foram na região norte/ centro-oeste (85,2%) e entre os mais jovens (81,0%). A maior desaprovação foi
entre os moradores das regiões metropolitanas (17,2%).
 O Novo Fies teve aprovação de 87,9%, sendo que este índice entre os mais jovens foi de 93,8%.
 As reformas do Novo Ensino Médio foram aprovadas por 48,6% e desaprovadas por 19,0%, sendo que 32,4% não
souberam avaliar (desconhecimento). Disseram estar bem informados sobre as reformas somente 9,3%, exatamente
onde o índice de desaprovação é maior. O maior motivo da desaprovação com relação as reformas do Novo Ensino
Médio foi a exclusão de matérias consideradas importantes (21,9%).
 A implantação do da Base Nacional Comum Curricular – BNCC foi aprovada por 76,8% e desaprovada por 10,3%.
CURRÍCULO ESCOLAR
Avaliação da Inclusão de temas no currículo escolar
 A maioria (63,3%) acha que o Ensino Religioso deve fazer parte do currículo escolar. Este índice é maior nas regiões
Nordeste (71,5%), Norte / Centro-Oeste (71,9%), Metropolitanas (69,0%) e entre os Católicos (70,5%).
 Sobre o preconceito contra os negros nas escolas, a maioria (77,2%) acha que existe bastante e é muito grave. Este
índice é maior entre os mais pobres (84,0%) e na região nordeste (85,4%). A maioria (77,2%) acha que é um tema
que deveria ser incluído no currículo escolar
 Sobre o preconceito contra os gays nas escolas, a maioria (75,0%) acha que existe bastante e é muito grave. Este
índice é maior na região nordeste (81,1%) e entre quem diz não ter religião (82,2%). A maioria (65,2%) acha que é um
tema que deveria ser incluído no currículo escolar
 Sobre a Ideologia de Gênero, a maioria (62,6%) não sabe explicar o que é. Temos 38,6% contra a sua inclusão no
currículo escolar e 34,0% favoráveis. Os maiores índices contrários à sua inclusão no currículo escolar estão na
região sudeste (42,5%) e entre os de maior renda (56,7%).
 Já sobre a abordagem de gênero e sexualidade nas escolas, 55,8% são favoráveis à sua inclusão no currículo
escolar e 38,2% são contra. Importante perceber como o termo Ideologia de gênero virou algo partidário e mal
discutido na sociedade. Basta mudar o enfoque que a opinião das pessoas muda radicalmente.
Horário integral
 A maioria (70,3%) aprova a obrigatoriedade das escolas do ensino médio passarem para o horário integral. Este
índice é maior na região nordeste (75,6%), entre os mais velhos (76,5%) e entre os de menor renda (73,2%).
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AVALIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E SISTEMA DE COTAS
Cotas
 A maioria da população (62,6%) é favorável a existência de cotas para o ingresso nas universidades. Já sobre as
opções apresentadas, a opinião da população ficou bastante dividida conforme abaixo:
 São favoráveis ao fim da existência de qualquer tipo - 32,7%. Este índice é maior entre os mais velhos
(37,2%) e os de maior renda familiar (38,5%).
 São favoráveis a existência de somente cotas sociais, cotas destinadas aos alunos mais pobres, estudantes
de escolas públicas independentemente da cor – 32,7%. Este índice é maior entre os mais jovens (16/ 24
anos – 36,1%; 25 a 34 anos – 38,6%) e entre os de maior renda familiar.
 São favoráveis a existência de dois tipos de cotas, as destinadas aos alunos mais pobres, estudantes de
escolas públicas e as cotas raciais, destinadas aos alunos negros – 29,9%. Este índice é maior entre os mais
jovens (16/ 24 anos – 36,9%) e entre os de menor renda familiar (38,3%).
Avaliação das instituições de ensino
 Todas as Instituições de Ensino testadas foram bem avaliadas. A maior média das notas foi a dos Colégios Militares
do Ensino Fundamental e Médio – média 8. A menor média das notas foram as das escolas públicas do ensino básico
e médio – médias 6,3.
 Os moradores do interior e da região Norte/ Centro-Oeste têm uma avaliação melhor das instituições de uma forma
geral.
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3. RESPOSTAS:
3.1. Dentre essas opções, qual você diria ser o principal problema do Brasil nos dias de hoje? (Estimulada – Resposta Única)

Respostas

(%)

Corrupção

40,4

Saúde / Hospitais

23,4

Falta de Segurança/ Violência

16,0

Educação

13,7

Impunidade

5,1

Transporte

0,2

Não sabe / Não Respondeu

1,2

Total

100,0
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3.1.1. Cruzamento: Principal problema do Brasil x Região

Região
Principal problema do Brasil 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Corrupção

40,6

35,2

47,2

44,8

40,4

Saúde / Hospitais

24,5

26,0

21,8

19,5

23,4

Falta de Segurança/ Violência

14,3

15,6

12,3

19,5

16,0

Educação

11,8

16,4

10,6

12,3

13,7

Impunidade

7,5

5,7

4,8

3,1

5,1

Transporte

---

0,4

---

---

0,2

Não sabe / Não Respondeu

1,3

0,7

3,3

0,8

1,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.1.2. Cruzamento: Principal problema do Brasil x Sub-Região
Região
Principal problema do Brasil 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Corrupção

40,2

33,7

42,5

40,4

Saúde / Hospitais

23,5

22,7

23,6

23,4

Falta de Segurança/ Violência

14,6

21,3

14,9

16,0

Educação

14,6

14,0

13,3

13,7

Impunidade

4,8

6,4

4,9

5,1

Transporte

0,6

---

---

0,2

Não sabe / Não Respondeu

1,7

1,9

0,8

1,2

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.1.3 Cruzamento: Principal problema do Brasil x Sexo
Sexo
Principal problema do Brasil 

Masculino
(%)

Feminino
(%)

Global
(%)

Corrupção

44,7

36,4

40,4

Saúde / Hospitais

19,5

27,0

23,4

Falta de Segurança/ Violência

15,3

16,6

16,0

Educação

14,0

13,5

13,7

Impunidade

5,5

4,8

5,1

Transporte

0,3

---

0,2

Não sabe / Não Respondeu

0,7

1,7

1,2

100,0

100,0

100,0

Total

3.1.4. Cruzamento: Principal problema do Brasil x Faixa etária
Faixa etária
Principal problema do Brasil 

16/24
(%)

25/34
(%)

35/44
(%)

45/59
(%)

60 ou
mais
(%)

Global
(%)

Corrupção

48,0

45,7

41,2

37,8

30,6

40,4

Saúde / Hospitais

16,3

22,4

21,3

27,4

27,3

23,4

Falta de Segurança/ Violência

15,1

11,5

18,0

14,9

21,0

16,0

Educação

17,4

14,5

12,7

12,0

13,4

13,7

Impunidade

2,5

5,0

5,9

5,6

5,9

5,1

Transporte

---

0,4

---

0,3

---

0,2

Não sabe / Não Respondeu

0,7

0,5

0,9

2,0

1,8

1,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.1.5. Cruzamento: Principal problema do Brasil x Renda familiar
Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Corrupção

39,8

41,4

43,6

34,5

40,4

Saúde / Hospitais

24,0

26,8

20,6

16,3

23,4

Falta de Segurança/ Violência

19,5

16,9

12,8

15,7

16,0

Educação

10,4

9,5

15,0

25,4

13,7

Impunidade

4,2

3,5

7,1

7,8

5,1

Transporte

---

0,3

0,3

---

0,2

Não sabe / Não Respondeu

2,1

1,6

0,6

0,3

1,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Renda 
Principal problema do Brasil 

Total
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SOMENTE PARA QUEM RESPONDEU EDUCAÇÃO– (13,7%)
3.2. Qual você diria ser o maior problema da Educação no Brasil? Mais algum? (Espontânea – R. Múltipla)

Respostas
Falta investimento / Falta de verba / Não existe incentivo à educação / A verba não é direcionada para a
educação / Falta de incentivo / Recurso desviado / Falta de recursos
O ensino está ruim / Falta ensino de qualidade / Educação de má qualidade / Qualidade do ensino
básico público / Muito precária / Ninguém tem educação
Não tem boas escolas / Escolas / Escolas ruins / Falta de estrutura nas escolas / Falta de estrutura na
educação básica / Não tem muita infraestrutura / Falta de infraestrutura / Condições de trabalho / Falta
material de trabalho para os professores
Falta de profissional qualificado / Falta de competência dos professores / Formação dos professores /
Falta capacitação dos professores
Salário dos professores / Baixa remuneração dos professores / Desvalorização dos professores / Salário
baixo dos funcionários da educação / Descaso com os professores / O governo não ajuda os
professores / Não paga o salário dos professores

(%)
24,5
15,7
14,4
12,8
7,6

Poucas escolas / Falta vagas nas escolas / Poucas vagas nas escolas

2,5

A educação não é dada pelos pais em casa / Falta de educação familiar / Formação sem princípios /
Desestrutura familiar / Os pais transferem responsabilidades demais para os professores

2,1

Falta de respeito das pessoas com o próximo / Falta educação

2,0

Educação é a base

2,0

Falta interesse dos governantes

1,8

Pessoas desinteressadas / Falta de interesse dos professores

1,6

Falta professor

1,5

Corrupção

1,4

Falta oportunidade para estudantes de baixa renda / Pouco acesso da população ao bom ensino / Falta
de acesso

1,2

Muitos jovens fora da escola / Falta de incentivo dos alunos

1,0

Acesso à educação superior

1,0

O ensino diferenciado em cada região

0,8

Falta de fiscalização

0,7

Falta de segurança nas escolas

0,5

Tudo

0,5

Falta de uma boa gestão / Falta planejamento

0,5

Os professores não têm liberdade com os alunos

0,4

Sucateamento as Universidades

0,3

Professores falando de sexualidade na sala de aula, não deveriam

0,3

A educação não é democrática

0,3
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Continuação da tabela acima:
Respostas

(%)

A aprovação automática

0,2

Não sabe / Não respondeu

15,2

Obs.: Resposta Múltipla
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3.3. Dentre essas opções qual você diria ser o principal problema da Educação Pública no Brasil? Qual o segundo?
(Estimulada)
1ºProble
ma
(%)

2º
Problema
(%)

Global
(%)

Desvalorização dos Professores/ Baixa remuneração

27,4

18,6

46,0

Infraestrutura precária das escolas

19,4

13,7

33,1

Violência dos alunos aos professores

15,5

13,9

29,4

Violência Urbana no entorno das escolas

7,8

9,6

17,4

Falta de preparo dos professores

6,6

4,9

11,5

Poucas vagas/ escolas

4,8

5,5

10,3

Falta de professores /Professores lecionando outras matérias

4,4

5,0

9,4

Falta de capacitação e reciclagem dos professores

2,9

5,5

8,4

Falta de material didático/ Material básico

2,0

4,2

6,2

Currículo pouco interessante e longe da realidade

2,4

3,0

5,4

Elevados índices de repetência levando o aluno a abandonar

1,4

3,1

4,5

Pequena carga horária/ Poucas horas na escola

1,7

2,4

4,1

Não sabe/Não respondeu/Nenhuma dessas

3,7

10,6

14,3

100,0

100,0

Respostas

Total
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3.3.1. Cruzamento: Principal problema da Educação Pública no Brasil (1ª citação) x Região

Região
Principal problema do Brasil 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Desvalorização dos Professores/ Baixa
remuneração

30,1

28,6

26,1

25,0

27,4

Infraestrutura precária das escolas

15,9

16,7

28,2

20,3

19,4

Violência dos alunos aos professores

17,2

15,2

13,8

16,1

15,5

Violência Urbana no entorno das escolas

5,1

7,2

6,2

11,0

7,8

Falta de preparo dos professores

6,2

9,5

6,8

1,9

6,6

Poucas vagas/ escolas

3,0

4,1

4,6

6,9

4,8

5,9

4,4

4,8

3,5

4,4

4,4

2,1

1,4

4,3

2,9

2,1

3,0

0,9

2,4

2,4

2,1

2,1

1,1

2,4

2,0

1,4

2,1

1,1

1,7

1,7

1,1

0,9

1,8

2,2

1,4

5,5

4,1

3,2

2,3

3,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Falta
de
professores
/Professores
lecionando outras matérias
Falta de capacitação e reciclagem dos
professores
Currículo pouco interessante e longe da
realidade
Falta de material didático/ Material básico
Pequena carga horária/ Poucas horas na
escola
Elevados índices de repetência levando o
aluno a abandonar
Não sabe/Não respondeu/Nenhuma dessas
Total

Pesquisa de Mercado MEC–Nacional–10 a 14 de janeiro de 2018

P á g i n a | 19

3.3.2. Cruzamento: Principal problema do Brasil x Sub-Região
Região
Principal problema do Brasil 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Desvalorização dos Professores/ Baixa remuneração

30,1

26,5

26,5

27,4

Infraestrutura precária das escolas

18,5

19,3

19,7

19,4

Violência dos alunos aos professores

14,9

12,6

16,7

15,5

Violência Urbana no entorno das escolas

7,4

10,6

7,1

7,8

Falta de preparo dos professores

7,4

7,8

5,8

6,6

Poucas vagas/ escolas

5,6

4,1

4,6

4,8

Falta de professores /Professores lecionando outras
matérias

4,1

5,7

4,2

4,4

Falta de capacitação e reciclagem dos professores

3,0

3,6

2,7

2,9

Currículo pouco interessante e longe da realidade

1,9

2,7

2,5

2,4

Falta de material didático/ Material básico

1,3

1,3

2,6

2,0

Pequena carga horária/ Poucas horas na escola

0,5

0,6

2,6

1,7

Elevados índices de repetência levando o aluno a
abandonar

1,5

0,8

1,6

1,4

Não sabe/Não respondeu/Nenhuma dessas

3,8

4,4

3,4

3,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.4.A imagem que você possui do atual Ministério da Educação é positiva ou negativa?

Respostas

(%)

Positiva

23,3

Negativa

54,7

Não sabe / Não Respondeu

22,0

Total

100,0

3.4.1. Cruzamento: Imagem do MEC x Região

Região
Imagem do MEC 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Positiva

21,6

20,3

26,6

27,2

23,3

Negativa

46,9

59,1

53,0

52,6

54,7

Não sabe / Não Respondeu

31,5

20,6

20,4

20,2

22,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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3.4.2. Cruzamento: Imagem do MEC x Sub-Região
Sub-Região
Imagem do MEC 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Positiva

17,9

20,5

26,6

23,3

Negativa

63,7

58,5

49,4

54,7

Não sabe / Não Respondeu

18,4

21,0

24,0

22,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

3.4.3. Cruzamento: Imagem do MEC x Sexo
Sexo
Imagem do MEC 

Masculino
(%)

Feminino
(%)

Global
(%)

Positiva

25,2

21,6

23,3

Negativa

53,2

55,9

54,7

Não sabe / Não Respondeu

21,6

22,5

22,0

Total

100,0

100,0

100,0

3.4.4. Cruzamento: Imagem do MEC x Faixa etária
Faixa etária
Imagem do MEC 

16/24
(%)

25/34
(%)

35/44
(%)

45/59
(%)

60 ou
mais
(%)

Global
(%)

Positiva

23,2

23,8

19,6

27,9

20,9

23,3

Negativa

58,1

56,2

61,6

50,0

48,6

54,7

Não sabe / Não Respondeu

18,7

20,0

18,8

22,1

30,5

22,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.4.5. Cruzamento: Imagem do MEC x Renda familiar
Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Positiva

26,6

27,2

20,9

16,3

23,3

Negativa

47,9

52,2

57,2

61,9

54,7

Não sabe / Não Respondeu

25,5

20,6

21,9

21,8

22,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Renda 
Imagem do MEC 

Pesquisa de Mercado MEC–Nacional–10 a 14 de janeiro de 2018

P á g i n a | 22

SOMENTE PARA QUEM POSSUI IMAGEM POSITIVA DO MEC – (23,3%)
3.5. Por qual motivo possui esta imagem positiva do MEC? Mais algum? (Espontânea – Resposta múltipla)

Respostas

(%)

Nenhum motivo específico / Não sabe / Não respondeu

60,6

Melhorou a educação / A educação está melhorando / A educação está melhor que antes / Fazem com o
pouco de verba que tem / Fazem o que podem / Tem feito melhorias / Tem aprimorado a educação
O ensino é bom / A educação está boa / A educação funciona / Qualidade do ensino / A forma de ensino
mudou para melhor
Bom trabalho na área / Está fazendo bom trabalho / Está se esforçando para ajudar / Tentam sempre
melhorar o ensino / Fazem a parte deles / Tem boas intenções
Bons programas para a educação / Ajudaram com serviços de educação / Pelos programas / Bom
desenvolvimento de projetos
Escolas funcionando / Existem boas escolas públicas / Escolas boas / Boa estrutura nas escolas
Mais facilidade para estudar / Acessibilidade em educação / Mais gente aprendendo / As pessoas estudam
/ Facilidade de estudo para jovens
Implementação do ensino integral / Muitos jovens em escolas em tempo integral / Escola em tempo
integral

5,6
5,8
4,2
3,8
1,9
1,9
1,6

Bons professores / Muitos profissionais da educação preparados

1,4

Ouve falar bem / Nada contra

1,3

Não depende só deles / Não tem culpa da educação ruim

1,1

Ainda investem na educação / Tem ocorrido mais investimentos na educação / Bom investimento na
educação

1,1

Dá oportunidade para a população / As oportunidades de auxilio / Bolsas de estudo

1,0

Consegue vaga na escola / Tem vaga na escola / Bastante escolas públicas na região

0,9

O ENEM é melhor do que o vestibular / O ENEM é um programa bem executado

0,7

Reforma do ensino médio

0,7

O FIES é um programa bem executado

0,6

O Prouni ajuda muito / Programas do Prouni

0,5

Depende do interesse do aluno

0,5

Tem feito melhorias no salário dos professores / Valorização dos professores

0,4

Faz muita coisa / Faz muito mesmo com o governo ruim

0,4

Há fiscalização

0,4

Cota nas universidades

0,4

Avanço da média nacional na região

0,4

Pelo EJA

0,4

É uma forma de avaliar

0,4

Com o Temer melhorou

0,3
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Continuação da tabela acima:
Respostas

(%)

Mudanças que vem acontecendo / Iniciativa de mudança no ensino

0,3

Boas leis / Pelas normas reguladoras

0,3

Respeito a educação

0,3

Apoio aos professores no sentido da formação profissional

0,3

Reforma das escolas

0,3

Quem trabalha no MEC tem boa vontade

0,3

Há suporte para qualificação

0,2

São importantes

0,2

Bom material para ensino

0,2

Tem transporte escolar na zona rural

0,2

A creche da região é boa

0,2

Não está faltando merenda

0,1

Supre a necessidade da população

0,1

Tem uma boa ideia do que seria educação

0,1

Alguma coisa pode mudar

0,1

Está reformando algumas universidades

0,1

A pesquisa é para melhorar a Educação

0,1

Obs.: Resposta Múltipla
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SOMENTE PARA QUEM POSSUI IMAGEM NEGATIVA DO MEC – (54,7%)
3.6. Por qual motivo possui esta imagem negativa do MEC? Mais algum? (Espontânea – Resposta múltipla)

Respostas

(%)

Nenhum motivo específico / Não sabe / Não respondeu

29,6

Não prioriza a educação / Não investe na educação / Descaso geral / Educação largada / Falta de
interesse com a educação / A educação está deixada de lado comparada as outras áreas / Não é feito
esforço para melhorar / A educação está abandonada / Não dão importância para a educação
Má atuação / Falta de gestão / Pessoas despreparadas / Ministro despreparado / Falta de competência /
Falta de atuação / Ineficiente / Não funciona / O Trabalho está péssimo / Não vê fazendo nada / Não
cumprem a função que deveriam / Fazem algumas mudanças para maquiar o que deveriam realmente
fazer / Tudo desorganizado / Ministro mal assessorado / Ninguém faz nada corretamente
Baixa remuneração dos professores / Não valoriza os professores / O salário dos professores está baixo /
Descaso com os professores / Não paga os professores / Atrasa o pagamento dos professores
Tudo quebrado nas escolas / Escolas precárias / Infraestrutura precária das escolas / Falta de
infraestrutura nas escolas / Falta de condições de trabalho nas escolas / Abandono das escolas / Poucas
condições de trabalho para professores / Falta estrutura nas escolas / Muitos problemas nas escolas /
Falta tudo nas escolas / Sem preparo nas escolas / Falta de recurso nas escolas
Conteúdo ruim das matérias / Tinha que desenvolver melhor as condições de ensino / Ensino de baixa
qualidade / Ensino de má qualidade
Pela corrupção / Desvio de verba na educação / Desvio de verba para os próprios bolsos / Corrupção
sobre os materiais escolares
Por culpa do governo / Falta de interesse público / Falta de investimento por parte do governo / Falta
iniciativa do governo / O foco não é o povo/ Falta de interesse pela população
Falta de professores qualificados / Não investe na capacitação dos professores / Falta de capacitação
profissional

19,7

8,1

7,7

6,9

5,3
4,4
3,0
2,8

Não tem vaga nas escolas / Poucas vagas nas escolas / Deveria ter mais escolas / Muita escola fechada

1,6

Pelos políticos / Orientação política do Ministério

1,3

Falta de planejamento / Falta projetos de melhorias

1,1

Pouca instrução

0,9

Falta de material nas escolas / Material para trabalhar

0,9

Não tem boa escola / As escolas estão uma bagunça

0,9

Pelo atual sistema de aprovação imediata

0,8

Não dá suporte aos alunos

0,8

Pela criação do kit gay / Pela ideologia de gênero que querem implementar

0,7

Falta de segurança nas escolas

0,7

Pouca divulgação sobre os programas do governo

0,6

Não confia nos ministros da educação / Falta de credibilidade institucional

0,6

Descaso com os jovens

0,5

Só notícias ruins sobre o MEC

0,4
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Continuação da tabela acima
Respostas

(%)

Greve nas escolas

0,3

Não vê melhoras em creche

0,3

A prática não condiz com a teoria / Fala-se muito mais do que faz

0,3

As escolas estão sem merenda

0,3

Desconhecer a realidade da Educação brasileira / Não sabe a realidade das escolas

0,3

Alta desistência/ Abandono / Muita reprovação escolar

0,3

Poucas vagas na escola integral

0,2

Devido a situação do país, falta recursos no geral

0,2

Falta professor

0,2

Protege demais os alunos

0,2

Não envia recursos para o interior / Não olha para o interior do país

0,2

Ficou mais difícil entrar na faculdade

0,2

Novo ensino médio/ Reforma do ensino médio

0,2

A Educação mudou

0,2

Vazamento de informações do ENEM

0,2

Tudo

0,2

Virou um cabide de empregos / Existe muito cargo comissionado

0,2

Segue cunho capitalista

0,1

O ensino público não é tão bom quanto o particular

0,1

Falta de base nas instituições

0,1

Crianças fumando no portão

0,1

Falta muita vaga para creche

0,1

Em cima do muro

0,1

Falta de roteirização dos professores

0,1

Padronização do ensino

0,1

Não devem educar e sim lecionar matérias

0,1

Reforma curricular feita sem debate público

0,1

Não lutam por objetivos prolongados

0,1

Pais perderam a autoridade de pátria

0,1

Desde início da história do país nenhum educador foi escolhido para o Ministério da Educação

0,1
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Continuação da tabela acima
Respostas

(%)

Em algumas áreas do ensino superior não existe controle da qualidade dos profissionais que estão se
formando

0,1

A maioria dos professores são da esquerda radical

0,1

Falta de estrutura para portadores de necessidades especiais

0,1

Dá maior ênfase na área de exatas em detrimento das humanas

0,1

Ensino noturno péssimo

0,1

Falta de autonomia dos professores

0,1

O governo não cobra nada

0,1

Só se preocupam com eles

0,1

Não concorda com os termos de ensino do MEC

0,1

Obs.: Resposta Múltipla
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3.7. Pelo que tem visto ou mesmo de ouvir falar dos projetos, das realizações e ações na área da educação, como você avalia a
atual administração do MEC, você diria que está sendo:

Respostas

(%)

(%)

Ótima

1,4

Boa

13,2

Regular

43,5

Ruim

15,1

Péssima

12,4

Não sabe / Não respondeu

14,4

14,4

Total

100,0

100,0

14,6
43,5
27,5
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3.7.1. Cruzamento: Avaliação da atual administração do MEC x Regiões
Região
Avaliação da atual administração
do MEC 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Ótima + Boa

13,8

13,1

11,2

19,4

14,6

Regular

37,7

38,3

53,1

49,5

43,5

Ruim + Péssima

33,4

30,0

23,1

22,8

27,5

Não sabe / Não respondeu

15,1

18,6

12,6

8,3

14,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.7.2. Cruzamento: Avaliação da atual administração do MEC x Sub-Regiões
Sub-Regiões
Avaliação da atual administração
do MEC 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Ótima + Boa

10,1

9,9

18,0

14,6

Regular

42,8

40,2

45,0

43,5

Ruim + Péssima

31,1

34,0

23,8

27,5

Não sabe / Não respondeu

16,0

15,9

13,2

14,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

3.7.3. Cruzamento: Avaliação da atual administração do MEC x Sexo
Sexo
Avaliação da atual
administração do MEC 

Masculino
(%)

Feminino
(%)

Global
(%)

Ótima + Boa

14,9

14,3

14,6

Regular

44,1

43,1

43,5

Ruim + Péssima

27,4

27,5

27,5

Não sabe / Não respondeu

13,6

15,1

14,4

Total

100,0

100,0

100,0
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3.7.4. Cruzamento: Avaliação da atual administração do MEC x Faixa etária
Faixa etária
Avaliação da atual
administração do MEC 

16/24
(%)

25/34
(%)

35/44
(%)

45/59
(%)

60 ou
mais
(%)

Global
(%)

Ótima + Boa

16,5

14,1

15,2

14,4

13,3

14,6

Regular

47,6

44,7

41,2

43,5

41,4

43,5

Ruim + Péssima

22,4

23,9

34,4

29,5

25,5

27,5

Não sabe / Não respondeu

13,5

17,3

9,2

12,6

19,8

14,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.7.5. Cruzamento: Avaliação da atual administração do MEC x Renda familiar
Renda 
Avaliação da atual
administração do MEC 

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Ótima + Boa

20,2

12,6

14,7

11,4

14,6

Regular

47,1

47,6

38,8

40,7

43,5

Ruim + Péssima

20,1

25,9

30,9

33,1

27,5

Não sabe / Não respondeu

12,6

13,9

15,6

14,8

14,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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3.8. Que mudanças ou programas foram lançados ou realizados na ATUAL gestão do MEC? Mais algum?

Respostas

(%)

Nada específico / Não sabe / Não Respondeu

83,5

Novo Ensino Médio / Reforma do Ensino Médio

5,4

Fies / Novo Fies / Ampliação do Fies

3,4

Enem

1,4

Escola em tempo integral

1,3

Currículo escolar / Base curricular / Grade curricular

1,2

Enem em dois domingos

0,5

Mudança na escolha das disciplinas no Segundo Grau

0,5

Ensino técnico junto ao Ensino Médio

0,3

Mudança da carga horária escolar

0,2

Bolsas no ensino médio e no técnico

0,2

Aumentou o número de vagas nas escolas

0,2

Prouni

0,2

Prioridade aos alunos menos favorecidos

0,2

Jovem Aprendiz

0,2

Ideologia de gênero

0,2

Melhorou o ensino

0,2

Programa Educa Mais Brasil

0,2

Alteração de carga horária do Ensino Médio

0,2

Pronatec

0,2

Mudança das séries

0,1

Aumentou ingresso nas faculdades

0,1

Criação de novas escolas

0,1

Programa Ganhe o Mundo / Programa de intercâmbio

0,1

Cursos

0,1

Creches

0,1

Corte de gastos

0,1

Aumentou a verba para as Universidades Públicas

0,1

Ensino religioso

0,1
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Continuação da tabela acima
Respostas

(%)

Programa Avançar

0,1

Separação de classes do ensino fundamental e médio

0,1

Roubo

0,1

Sisu / Novo Sisu

0,1

Projeto Maquininha

0,1

Contra aprovação automática

0,1

PECS

0,1

Escola para todos

0,1

Ampliação da Política Nacional de Alfabetização

0,1

Criação de novas universidades

0,1

Facilidade de financiamento estudantil

0,1

Mudou o ministro

0,1

Oficinas nas escolas

0,1

Investiram mais em escolas do Nordeste

0,1

Programa Educação de jovens e adultos

0,1

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos

0,1

Tablet nas escolas

0,1

Ciência sem fronteiras

0,1

Realizar matrícula escolar pela internet

0,1

Políticas educacionais

0,1

Transporte Escolar

0,1

Olimpíadas de Matemática

0,1

Cartilha da Educação Infantil

0,1

Melhora na verba para merendas

0,1

Projeto "Mais escolas"

0,1

Inclusão social de pessoas portadoras de necessidades especiais

0,1

Obs.: Resposta Múltipla
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3.8.1. Cruzamento: Avaliação do atual ministro da Educação x Citou alguma mudança ou programa da atual gestão do
MEC
Mudanças ou Programas da atual
gestão
Avaliação ministro da Educação

Citou algum
(6,5%)

Não citou /
Não sabe
(83,5%)

Global
(%)

Ótima + Boa

20,4

13,4

14,6

Regular

45,6

43,1

43,5

Ruim + Péssima

27,7

27,5

27,5

Não sabe / Não respondeu

6,3

16,0

14,4

100,0

100,0

100,0

Total
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3.9. Dando notas de 0 a 10, que nota você dá para os seguintes programas do MEC?
Tabela ordenada pela coluna das médias
Bom
Respostas
(Notas de 7-10)
(%)

Regular
(Notas de 4-6)
(%)

Ruim
(Notas de 0-3)
(%)

NS/NR
(%)

Total
(%)

Médias

Enem

76,2

14,8

3,4

5,6

100,0

7,8

Prouni

61,3

14,5

3,1

21,1

100,0

7,7

Pronatec

49,1

14,3

3,1

33,5

100,0

7,5

Fies

58,6

16,9

5,6

18,9

100,0

7,5

Residência Pedagógica

27,3

11,3

2,3

59,1

100,0

7,2

Novo Ensino Médio

47,0

18,8

8,8

25,4

100,0

6,8

Tabela anterior eliminando quem não soube avaliar/ não conhece os programas
Bom
Regular
Ruim
Total
Respostas
(Notas de 7-10) (Notas de 4-6) (Notas de 0-3)
(%)
(%)
(%)
(%)

Médias

Enem

80,7

15,7

3,6

100,0

7,8

Prouni

77,7

18,4

3,9

100,0

7,7

Pronatec

73,8

21,5

4,7

100,0

7,5

Fies

72,3

20,8

6,9

100,0

7,5

Residência Pedagógica

66,8

27,6

5,6

100,0

7,2

Novo Ensino Médio

63,0

25,2

11,8

100,0

6,8

3.9.1. Cruzamento: Média os programas x Regiões

Região
Média dos programas 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Enem

7,8

7,6

7,9

8,1

7,8

Prouni

7,8

7,5

7,7

7,8

7,7

Pronatec

7,6

7,4

7,6

7,6

7,5

Fies

7,5

7,4

7,5

7,5

7,5

Residência Pedagógica

7,4

7,3

7,3

7,0

7,2

Novo Ensino Médio

6,9

6,4

7,0

7,2

6,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.9.2. Cruzamento: Nota para os programas x Sub-Regiões
Região
Média dos programas 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Enem

7,6

7,6

7,9

7,8

Prouni

7,6

7,6

7,7

7,7

Pronatec

7,5

7,4

7,6

7,5

Fies

7,4

7,3

7,6

7,5

Residência Pedagógica

7,0

7,0

7,4

7,2

Novo Ensino Médio

6,6

6,6

6,9

6,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.10. As provas do ENEM mudaram na atual gestão, eram realizadas no sábado e domingo do mesmo final de semana e
mudaram para dois finais de semana seguidos, sempre aos domingos. Você aprovou ou desaprovou esta mudança?

Respostas

(%)

Aprovou

77,7

Desaprovou

14,5

Não sabe / Não Respondeu

7,8

Total

100,0
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3.10.1. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou a mudança de dia do Enem x Regiões
Região
Aprovou ou Desaprovou a
mudança de dia do Enem 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Aprovou

73,7

75,5

85,2

79,3

77,7

Desaprovou

14,8

15,2

11,7

14,7

14,5

Não sabe / Não Respondeu

11,5

9,3

3,1

6,0

7,8

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.10.2. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou a mudança de dia do Enem x Sub-Regiões
Sub-Regiões
Aprovou ou Desaprovou a
mudança de dia do Enem 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Aprovou

77,0

72,8

79,7

77,7

Desaprovou

13,4

17,2

14,1

14,5

Não sabe / Não Respondeu

9,6

10,0

6,2

7,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.10.3. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou a mudança de dia do Enem x Sexo
Sexo
Aprovou ou Desaprovou a
mudança de dia do Enem 

Masculino
(%)

Feminino
(%)

Global
(%)

Aprovou

75,8

79,5

77,7

Desaprovou

15,2

13,8

14,5

Não sabe / Não Respondeu

9,0

6,7

7,8

100,0

100,0

100,0

Total

3.10.4. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou a mudança de dia do Enem x Faixa etária
Faixa etária
Aprovou ou Desaprovou a
mudança de dia do Enem 

16/24
(%)

25/34
(%)

35/44
(%)

45/59
(%)

60 ou
mais
(%)

Global
(%)

Aprovou

81,0

80,9

78,2

75,4

74,2

77,7

Desaprovou

17,0

14,3

16,2

16,0

8,8

14,5

Não sabe / Não Respondeu

2,0

4,8

5,6

8,6

17,0

7,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.10.5. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou a mudança de dia do Enem x Renda familiar
Renda 
Aprovou ou Desaprovou a
mudança de dia do Enem 

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Aprovou

75,8

79,7

78,3

78,2

77,7

Desaprovou

15,6

12,1

16,4

13,1

14,5

Não sabe / Não Respondeu

8,6

8,2

5,3

8,7

7,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.11. O MEC lançou o Novo FIES, com juros ZERO para alunos de baixa renda. Você aprovou ou desaprovou esta mudança?

Respostas

(%)

Aprovou

87,9

Desaprovou

6,3

Não sabe / Não Respondeu

5,8

Total

100,0
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3.11.1. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou o lançamento do novo FIES x Regiões
Região
Aprovou ou Desaprovou o
lançamento do novo FIES 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Aprovou

87,6

87,1

90,6

87,9

87,9

Desaprovou

5,3

8,0

3,3

5,8

6,3

Não sabe / Não Respondeu

7,1

4,9

6,1

6,3

5,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.11.2. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou o lançamento do novo FIES x Sub-Regiões
Sub-Regiões
Aprovou ou Desaprovou o
lançamento do novo FIES 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Aprovou

84,4

86,6

89,9

87,9

Desaprovou

7,1

6,0

6,0

6,3

Não sabe / Não Respondeu

8,5

7,4

4,1

5,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.11.3. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou o lançamento do novo FIES x Sexo
Sexo
Aprovou ou Desaprovou o
lançamento do novo FIES

Masculino
(%)

Feminino
(%)

Global
(%)

Aprovou

86,3

89,4

87,9

Desaprovou

7,4

5,3

6,3

Não sabe / Não Respondeu

6,3

5,3

5,8

100,0

100,0

100,0

Total
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3.11.4. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou o lançamento do novo FIES x Faixa etária
Faixa etária
Aprovou ou Desaprovou o
lançamento do novo FIES 

16/24
(%)

25/34
(%)

35/44
(%)

45/59
(%)

60 ou
mais
(%)

Global
(%)

Aprovou

93,8

89,7

85,0

85,6

87,6

87,9

Desaprovou

3,2

5,8

7,5

7,4

6,4

6,3

Não sabe / Não Respondeu

3,0

4,5

7,5

7,0

6,0

5,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.11.5. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou o lançamento do novo FIES x Renda familiar
Renda 
Aprovou ou Desaprovou o
lançamento do novo FIES

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Aprovou

88,9

89,5

89,0

83,3

87,9

Desaprovou

5,2

4,8

6,5

9,2

6,3

Não sabe / Não Respondeu

5,9

5,7

4,5

7,5

5,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.12. E você aprovou ou desaprovou as reformas do Novo Ensino Médio?

Respostas

(%)

Aprovou

48,6

Desaprovou

19,0

Não sabe / Não Respondeu

32,4

Total

100,0
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3.12.1. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou as reformas do Novo Ensino Médio x Regiões
Região
Aprovou ou Desaprovou as
reformas do Novo Ensino Médio 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Aprovou

39,1

47,4

52,8

53,2

48,6

Desaprovou

17,4

20,6

17,2

18,2

19,0

Não sabe / Não Respondeu

43,5

32,0

30,0

28,6

32,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.12.2. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou as reformas do Novo Ensino Médio x Sub-Regiões
Sub-Regiões
Aprovou ou Desaprovou as
reformas do Novo Ensino Médio 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Aprovou

47,0

51,6

48,3

48,6

Desaprovou

20,6

17,6

18,7

19,0

Não sabe / Não Respondeu

32,4

30,8

33,0

32,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

3.12.3. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou as reformas do Novo Ensino Médio x Sexo
Sexo
Aprovou ou Desaprovou as
reformas do Novo Ensino Médio

Masculino
(%)

Feminino
(%)

Global
(%)

Aprovou

53,4

44,3

48,6

Desaprovou

16,7

21,0

19,0

Não sabe / Não Respondeu

29,9

34,7

32,4

Total

100,0

100,0

100,0
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3.12.4. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou as reformas do Novo Ensino Médio x Faixa etária
Faixa etária
Aprovou ou Desaprovou as
reformas do Novo Ensino
Médio

16/24
(%)

25/34
(%)

35/44
(%)

45/59
(%)

60 ou
mais
(%)

Global
(%)

Aprovou

57,7

50,6

44,3

50,6

41,2

48,6

Desaprovou

25,4

19,0

24,0

16,9

11,1

19,0

Não sabe / Não Respondeu

16,9

30,4

31,7

32,5

47,7

32,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.12.5. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou as reformas do Novo Ensino Médio x Renda familiar
Renda 
Aprovou ou Desaprovou as
reformas do Novo Ensino
Médio 

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Aprovou

53,8

50,3

47,4

36,5

48,6

Desaprovou

9,9

16,0

23,5

32,1

19,0

Não sabe / Não Respondeu

36,3

33,7

29,1

31,4

32,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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SOMENTE PARA QUEM DESAPROVOU– (19,0%)
3.13. Qual ou quais mudanças no Novo Ensino Médio você não aprovou?

Respostas

(%)

Nada específico / Não sabe / Não Respondeu

29,8

Exclusão de algumas matérias para o desenvolvimento / Corte da matéria Filosofia / Foram tiradas
matérias importantes / Tiraram algumas matérias / Retiraram muitas disciplinas obrigatórias / O aluno tem
que cursar todas as disciplinas sem escolha / Tirou a matéria religião / Desvaloriza o ensino da área de
humanidades
Não viu melhora no ensino / Serve para emburrecer a população / Não tem bons resultados / Não tem
benefício nenhum / Perda de tempo nas escolas / Não é eficaz / Não está bom ainda

21,9

5,0

O anterior estava melhor / Vai piorar / Não gostou das novas mudanças

3,9

As escolhas nas mãos dos alunos / Dá muita liberdade ao aluno

3,6

Pela falta de diálogo com a população / Não teve discussão / Medida tomada em curto prazo / Medida
tomada muito rápida / Falta de pensamento / Nenhum apoio da população / Não consideram a opinião dos
profissionais de educação / Pouca participação do aluno

3,4

Horário integral pode ser ruim para quem trabalha / A carga horária / O horário Integral

2,7

As mudanças não são verdadeiras / Nada mudou / Não acredita nas propostas

2,6

Não poder reprovar os alunos / Aprovação automática

2,0

Precarizou a qualidade da educação

2,0

Mais anos de estudo

1,8

Muitos professores sem formação / Não capacita professores

1,3

Implementação de matérias que não concorda, como sexualidade / Incluir questão de gênero

1,1

Modelo de aplicação das disciplinas / Mudança de matérias / Falta conhecimento em matérias básicas

1,0

Não tem estrutura para aplicar mudanças

1,0

Todas

1,0

Pagar matérias / Fica mais difícil de pagar

1,0

Os alunos precisam saber tudo para estarem preparados a todas as possibilidades / Ficou mais difícil para
o aluno / Ter que estudar sobre tudo

0,9

Não prepara para o vestibular

0,9

Querem mudar algo que já foi construído há muito tempo

0,8

Não tem vagas para o Ensino Técnico / Fim dos cursos Técnicos

0,7

Prejudicial para os alunos

0,7

Professores prejudicados

0,7

A mudança de nota por conceito (A, B, ....)

0,6

Valoriza muito o mercado de trabalho / Foco no mercado de trabalho sem qualquer valorização do aluno /
Visão muito tecnicista da educação

0,6
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Continuação da tabela acima
Respostas

(%)

Não ter direito de escolha em caso de arrependimento

0,4

Mesmo em tempo integral é insuficiente

0,4

Falta conteúdo

0,4

Não considera o cotidiano do pobre

0,4

Pouca variedade de matérias

0,4

Não pensa nos alunos

0,4

Tem que ter mais verba

0,4

Desaprova escola sem partido

0,4

Inviabilizou o acesso à universidade

0,4

A falta de oportunidade dos alunos antes da reforma

0,3

Isso é uma medida para roubar mais

0,3

Mudança cultural

0,3

Melhorar o que já existe

0,3

Precisa antes melhorar o ensino fundamental

0,3

O professor fica amarrado para novas discussões

0,3

Tem que ser mais rigoroso

0,2

É confuso

0,2

Não tem mais etapas definidas

0,2

Falta de preparo

0,2

Ter juntado o Ensino médio com o Ensino técnico

0,1

Não terá como ser implementado em todo o país

0,1

Incluíram coisas sem sentido

0,1

Obs.: Resposta Múltipla
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3.14. Você aprova ou desaprova a obrigatoriedade das escolas do ensino médio passarem para horário integral?

Respostas

(%)

Aprova

70,3

Desaprova

24,5

Não sabe / Não Respondeu

5,2

Total

100,0
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3.14.1. Cruzamento: Aprova ou desaprova as escolas do ensino médio passarem para horário integral x Regiões
Região
Aprova ou desaprova as escolas
do ensino médio passarem para
horário integral 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Aprova

64,5

69,3

68,8

75,6

70,3

Desaprova

31,3

24,5

25,4

20,6

24,5

Não sabe / Não Respondeu

4,2

6,2

5,8

3,8

5,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.14.2. Cruzamento: Aprova ou Desaprova as escolas do ensino médio passarem para horário integral x Sub-Regiões
Sub-Regiões
Aprova ou desaprova as escolas
do ensino médio passarem para
horário integral 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Aprova

70,8

70,6

70,0

70,3

Desaprova

23,3

23,2

25,5

24,5

Não sabe / Não Respondeu

5,9

6,2

4,5

5,2

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.14.3. Cruzamento: Aprova ou Desaprova as escolas do ensino médio passarem para horário integral x Sexo
Sexo
Aprova ou desaprova as
escolas do ensino médio
passarem para horário
integral 

Masculino
(%)

Feminino
(%)

Global
(%)

Aprova

69,8

70,7

70,3

Desaprova

25,1

24,0

24,5

Não sabe / Não Respondeu

5,1

5,3

5,2

100,0

100,0

100,0

Total
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3.14.4. Cruzamento: Aprova ou Desaprova as escolas do ensino médio passarem para horário integral x Faixa etária
Faixa etária
Aprova ou desaprova as
escolas do ensino médio
passarem para horário
integral 

16/24
(%)

25/34
(%)

35/44
(%)

45/59
(%)

60 ou
mais
(%)

Global
(%)

Aprova

58,8

69,4

70,0

73,6

76,5

70,3

Desaprova

38,3

25,0

25,1

21,7

16,0

24,5

Não sabe / Não Respondeu

2,9

5,6

4,9

4,7

7,5

5,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.14.5. Cruzamento: Aprova ou Desaprova as escolas do ensino médio passarem para horário integral x Renda
familiar
Renda 
Aprova ou desaprova as
escolas do ensino médio
passarem para horário
integral 

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Aprova

73,2

70,5

69,1

69,0

70,3

Desaprova

20,9

24,2

26,8

26,5

24,5

Não sabe / Não Respondeu

5,9

5,3

4,1

4,5

5,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.15. Com relação as cotas para ingresso nas Universidades, gostaria que dissesse com qual dessas opções você concorda:

Respostas

(%)

Fim da existência de qualquer tipo de cota

32,7

Existência somente de cotas destinadas aos alunos mais pobres,
estudantes de escolas públicas, independentemente da cor.
Existência de dois tipos de cotas, as destinadas aos alunos mais
pobres, estudantes de escolas públicas e as cotas raciais,
destinadas aos alunos negros.
Não sabe / Não Respondeu
Total

32,7
29,9
4,7
100,0
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3.15.1. Cruzamento: Cotas para ingresso nas Universidades x Regiões

Região
Cotas para ingresso nas Universidades 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Fim da existência de qualquer tipo de cota

37,7

36,1

37,5

21,5

32,7

37,4

32,5

20,2

37,8

32,7

21,0

27,1

33,5

37,2

29,9

3,9

4,3

8,8

3,5

4,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Existência somente de cotas destinadas aos
alunos mais pobres, estudantes de escolas
públicas, independentemente da cor.
Existência de dois tipos de cotas, as
destinadas aos alunos mais pobres,
estudantes de escolas públicas e as cotas
raciais, destinadas aos alunos negros.
Não sabe / Não Respondeu
Total

3.15.2. Cruzamento: Cotas para ingresso nas Universidades x Sub-Regiões
Sub-Regiões
Cotas para ingresso nas Universidades 
Fim da existência de qualquer tipo de cota
Existência somente de cotas destinadas aos
alunos mais pobres, estudantes de escolas
públicas, independentemente da cor.
Existência de dois tipos de cotas, as
destinadas aos alunos mais pobres,
estudantes de escolas públicas e as cotas
raciais, destinadas aos alunos negros.
Não sabe / Não Respondeu
Total

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

31,7

31,7

33,4

32,7

34,1

32,1

32,3

32,7

29,4

31,9

29,5

29,9

4,8

4,3

4,8

4,7

100,0

100,0

100,0

100,0
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3.15.3. Cruzamento: Cotas para ingresso nas Universidades x Sexo
Sexo
Cotas para ingresso nas Universidades 

Masculino
(%)

Feminino
(%)

Global
(%)

34,7

30,8

32,7

31,0

34,3

32,7

29,6

30,2

29,9

4,7

4,7

4,7

100,0

100,0

100,0

Fim da existência de qualquer tipo de cota
Existência somente de cotas destinadas aos
alunos mais pobres, estudantes de escolas
públicas, independentemente da cor.
Existência de dois tipos de cotas, as
destinadas aos alunos mais pobres,
estudantes de escolas públicas e as cotas
raciais, destinadas aos alunos negros.
Não sabe / Não Respondeu
Total

3.15.4. Cruzamento: Cotas para ingresso nas Universidades x Faixa etária
Faixa etária
Cotas
para
ingresso
Universidades 

nas

Fim da existência de qualquer tipo de
cota
Existência somente de cotas destinadas
aos alunos mais pobres, estudantes de
escolas públicas, independentemente da
cor.
Existência de dois tipos de cotas, as
destinadas aos alunos mais pobres,
estudantes de escolas públicas e as
cotas raciais, destinadas aos alunos
negros.
Não sabe / Não Respondeu
Total

16/24
(%)

25/34
(%)

35/44
(%)

45/59
(%)

60 ou
mais
(%)

Global
(%)

25,9

29,1

31,7

37,2

37,2

32,7

36,1

38,6

33,8

30,6

25,0

32,7

36,9

29,0

30,5

27,5

27,8

29,9

1,1

3,3

4,0

4,7

10,0

4,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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3.15.5. Cruzamento: Cotas para ingresso nas Universidades x Renda familiar
Renda 
Cotas para ingresso nas Universidades 
Fim da existência de qualquer tipo de cota
Existência somente de cotas destinadas aos
alunos mais pobres, estudantes de escolas
públicas, independentemente da cor.
Existência de dois tipos de cotas, as
destinadas aos alunos mais pobres,
estudantes de escolas públicas e as cotas
raciais, destinadas aos alunos negros.
Não sabe / Não Respondeu
Total

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

25,5

34,2

33,9

38,5

32,7

29,4

29,3

38,0

35,6

32,7

38,3

30,6

25,7

24,0

29,9

6,8

5,9

2,4

1,9

4,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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3.16. Dando notas de 0 a 10, que nota você dá para as seguintes Instituições de Ensino?
Tabela ordenada pela coluna das médias
Respostas

Boa
(7-10)
(%)

Regular
(4-6)
(%)

Ruim
(0-3)
(%)

NS/NR
(%)

Total
(%)

Médias

Universidades Federais

70,3

13,0

2,8

13,9

100,0

8,0

63,2

9,8

2,6

24,4

100,0

8,2

52,3

15,8

3,6

28,3

100,0

7,4

37,8

15,7

3,1

43,4

100,0

7,2

48,0

36,0

10,8

5,2

100,0

6,4

47,6

35,3

11,5

5,6

100,0

6,3

46,8

36,3

11,8

5,1

100,0

6,3

Total
(%)

Médias

Colégios Militares do Ensino Fundamental
e Médio
Institutos Federais do Ensino
Fundamental e Médio
Colégios de Aplicação
Escolas públicas do ensino fundamental
de forma geral
Escolas públicas do ensino médio de
forma geral
Escolas públicas do ensino básico de
forma geral

Tabela anterior eliminando quem não soube avaliar / Não conhece as Instituições
Boa
Regular
Ruim
Respostas
(7-10)
(4-6)
(0-3)
(%)
(%)
(%)
Universidades Federais

81,6

15,1

3,3

100,0

8,0

Colégios Militares do Ensino Fundamental e Médio

83,6

13,0

3,4

100,0

8,2

Institutos Federais do Ensino Fundamental e Médio

73,0

22,0

5,0

100,0

7,4

Colégios de Aplicação

66,8

27,7

5,5

100,0

7,2

Escolas públicas do ensino fundamental de forma geral

50,6

38,0

11,4

100,0

6,4

Escolas públicas do ensino médio de forma geral

50,4

37,4

12,2

100,0

6,3

Escolas públicas do ensino básico de forma geral

49,3

38,3

12,4

100,0

6,3
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3.16.1. Cruzamento: Médias para as Instituições x Regiões

Região
Médias para as Instituições 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Colégios Militares do Ensino Fundamental e Médio

8,3

7,9

8,6

8,4

8,2

Universidades Federais

8,0

7,8

8,2

8,2

8,0

Institutos Federais do Ensino Fundamental e Médio

7,7

7,1

7,7

7,5

7,4

Colégios de Aplicação

7,4

7,1

7,3

7,1

7,2

Escolas públicas do ensino fundamental de forma geral

6,6

5,9

7,0

6,6

6,4

Escolas públicas do ensino básico de forma geral

6,5

5,8

6,9

6,6

6,3

Escolas públicas do ensino médio de forma geral

6,7

5,7

7,1

6,7

6,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.16.2. Cruzamento: Médias para os programas x Sub-Regiões
Região
Médias para as Instituições 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Colégios Militares do Ensino Fundamental e Médio

8,0

7,9

8,4

8,2

Universidades Federais

7,8

7,6

8,2

8,0

Institutos Federais do Ensino Fundamental e Médio

7,1

7,0

7,7

7,4

Colégios de Aplicação

6,8

6,8

7,4

7,2

Escolas públicas do ensino fundamental de forma geral

6,0

5,8

6,7

6,4

Escolas públicas do ensino básico de forma geral

5,9

5,7

6,6

6,3

Escolas públicas do ensino médio de forma geral

5,9

5,8

6,7

6,3

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.17. Com relação às reformas do Novo Ensino Médio, você diria que está: (ler opções)

Respostas

(%)

Bem informado

9,3

Pouco informado

62,6

Nada informado

25,7

Não sabe / Não Respondeu

2,4

Total

100,0
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3.17.1. Cruzamento: Quão informado está em relação às reformas do Novo Ensino Médio x Regiões
Região
Quão informado está em relação
às reformas do Novo Ensino
Médio 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Bem informado

8,9

8,3

9,7

11,0

9,3

Pouco informado

64,4

63,3

61,9

60,5

62,6

Nada informado

25,6

25,0

26,6

26,5

25,7

Não sabe / Não Respondeu

1,1

3,4

1,8

2,0

2,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.17.2. Cruzamento: Quão informado está em relação às reformas do Novo Ensino Médio x Sub-Regiões
Sub-Regiões
Quão informado está em relação
às reformas do Novo Ensino
Médio 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Bem informado

9,9

7,5

9,6

9,3

Pouco informado

62,9

65,3

61,5

62,6

Nada informado

24,7

25,9

26,1

25,7

Não sabe / Não Respondeu

2,5

1,3

2,8

2,4

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.17.3. Cruzamento: Quão informado está em relação às reformas do Novo Ensino Médio x Sexo
Sexo
Quão informado está em relação às
reformas do Novo Ensino Médio 

Masculino
(%)

Feminino
(%)

Global
(%)

Bem informado

9,2

9,4

9,3

Pouco informado

63,3

61,8

62,6

Nada informado

25,0

26,4

25,7

Não sabe / Não Respondeu

2,5

2,4

2,4

100,0

100,0

100,0

Total
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3.17.4. Cruzamento: Quão informado está em relação às reformas do Novo Ensino Médio x Faixa etária
Faixa etária
Quão informado está em relação às
reformas do Novo Ensino Médio 

16/24
(%)

25/34
(%)

35/44
(%)

45/59
(%)

60 ou
mais
(%)

Global
(%)

Bem informado

12,6

9,9

10,3

7,5

7,2

9,3

Pouco informado

69,3

63,8

64,7

65,8

48,8

62,6

Nada informado

17,3

24,8

22,0

24,8

39,0

25,7

Não sabe / Não Respondeu

0,8

1,5

3,0

1,9

5,0

2,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.17.5. Cruzamento: Quão informado está em relação às reformas do Novo Ensino Médio x Renda familiar
Renda 
Quão informado está em relação às
reformas do Novo Ensino Médio 

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Bem informado

9,7

7,1

8,7

15,9

9,3

Pouco informado

52,7

64,9

67,9

63,4

62,6

Nada informado

35,1

24,4

21,8

19,3

25,7

Não sabe / Não Respondeu

2,5

3,6

1,6

1,4

2,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.17.6. Cruzamento: Aprovou ou Desaprovou as reformas do Novo Ensino Médio x Quão informado está em relação às
reformas do Novo Ensino Médio
O Quão informado está em relação às
reformas do Novo Ensino Médio
Aprovou ou Desaprovou as reformas
do Novo Ensino Médio 

Bem
informado
(9,3%)

Pouco
informado
(62,6%)

Nada
informado
(25,7%)

Global
(%)

Aprovou

61,1

53,6

34,5

48,6

Desaprovou

31,0

21,6

9,4

19,0

Não sabe / Não Respondeu

7,9

24,8

56,1

32,4

100,0

100,0

100,0

100,0

Bem
informado
(9,3%)

Pouco
informado
(62,6%)

Nada
informado
(25,7%)

Global
(%)

Aprovou

66,3

71,3

78,6

71,9

Desaprovou

33,7

28,7

21,4

28,1

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Tabela acima eliminando quem não soube responder
O Quão informado está em relação às
reformas do Novo Ensino Médio
Aprovou ou Desaprovou as reformas
do Novo Ensino Médio 
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3.18.O MEC está implantando a Base Nacional Comum Curricular - BNCC que padroniza o mínimo de conhecimento que deve
ser oferecido obrigatoriamente às crianças em todas as escolas do País. Todas as crianças do Brasil terão uma parcela igual
do conteúdo das matérias. Você aprova ou desaprova esta iniciativa?

Respostas

(%)

Aprova

76,8

Desaprova

10,3

Não sabe / Não Respondeu

12,9

Total

100,0
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3.18.1. Cruzamento: Aprova ou Desaprova a implantação da BNCC x Regiões
Região
Aprova ou Desaprova a
implantação da BNCC 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Aprova

68,9

75,2

84,0

79,3

76,8

Desaprova

18,3

9,1

5,9

10,5

10,3

Não sabe / Não Respondeu

12,8

15,7

10,1

10,2

12,9

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.18.2. Cruzamento: Aprova ou Desaprova a implantação da BNCC x Sub-Regiões
Sub-Regiões
Aprova ou Desaprova a
implantação da BNCC 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Aprova

74,8

75,2

78,1

76,8

Desaprova

12,9

9,5

9,4

10,3

Não sabe / Não Respondeu

12,3

15,3

12,5

12,9

Total

100,0

100,0

100,0

100,0
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3.18.3. Cruzamento: Aprova ou Desaprova a implantação da BNCC x Sexo
Sexo
Aprova ou Desaprova a
implantação da BNCC 

Masculino
(%)

Feminino
(%)

Global
(%)

Aprova

75,8

77,5

76,8

Desaprova

10,9

9,8

10,3

Não sabe / Não Respondeu

13,3

12,7

12,9

Total

100,0

100,0

100,0

3.18.4. Cruzamento: Aprova ou Desaprova a implantação da BNCC x Faixa etária
Faixa etária
Aprova ou Desaprova a
implantação da BNCC 

16/24
(%)

25/34
(%)

35/44
(%)

45/59
(%)

60 ou
mais
(%)

Global
(%)

Aprova

81,0

77,6

75,7

77,6

72,1

76,8

Desaprova

11,4

12,9

12,7

9,1

5,6

10,3

Não sabe / Não Respondeu

7,6

9,5

11,6

13,3

22,3

12,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.18.5. Cruzamento: Aprova ou Desaprova a implantação da BNCC x Renda familiar
Renda 
Aprova ou Desaprova a
implantação da BNCC 

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Aprova

80,1

77,1

78,0

68,0

76,8

Desaprova

4,8

9,2

12,2

18,0

10,3

Não sabe / Não Respondeu

15,1

13,7

9,8

14,0

12,9

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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3.19. Na sua opinião, o ensino religioso deve fazer parte do currículo escolar, sim ou não?

Respostas

(%)

Sim

63,3

Não

34,7

Não sabe / Não Respondeu

2,0

Total

100,0
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3.19.1. Cruzamento: Ensino religioso deve fazer parte do currículo escolar x Regiões
Região
Ensino religioso deve fazer parte
do currículo escolar 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Sim

64,5

54,8

71,9

71,5

63,3

Não

33,5

43,8

26,4

25,4

34,7

Não sabe / Não Respondeu

2,0

1,4

1,7

3,1

2,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.19.2. Cruzamento: Ensino religioso deve fazer parte do currículo escolar x Sub-Regiões
Sub-Regiões
Ensino religioso deve fazer parte
do currículo escolar 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Sim

57,9

69,0

63,9

63,3

Não

39,8

30,0

33,9

34,7

Não sabe / Não Respondeu

2,3

1,0

2,2

2,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.19.3. Cruzamento: Ensino religioso deve fazer parte do currículo escolar x Religião
Religião 
Ensino religioso deve fazer parte
do currículo escolar 

Não tem
(%)

Católica
(%)

Evangélica
(%)

Global
(%)

Sim

43,9

70,5

64,7

63,3

Não

53,0

27,9

33,5

34,7

Não sabe / Não Respondeu

3,1

1,6

1,8

2,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.20. Sobre o preconceito contra os negros nas escolas, você diria que:

Respostas

(%)

Existe bastante e é muito grave

77,2

Existe pouco e não é nada grave

16,8

Não existe

3,7

Não sabe / Não Respondeu

2,3

Total

100,0
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3.20.1. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os negros nas escolas x Regiões
Região
Sobre o preconceito contra os
negros nas escolas 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Não existe

6,8

3,1

3,4

3,2

3,7

Existe pouco e não é nada grave

19,5

20,6

17,9

8,8

16,8

Existe bastante e é muito grave

69,5

74,5

77,2

85,4

77,2

Não sabe / Não Respondeu

4,2

1,8

1,5

2,6

2,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.20.2. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os negros nas escolas x Sub-Regiões
Sub-Regiões
Sobre o preconceito contra os
negros nas escolas 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Não existe

3,4

3,0

4,1

3,7

Existe pouco e não é nada grave

14,7

15,8

18,1

16,8

Existe bastante e é muito grave

80,0

79,7

75,1

77,2

Não sabe / Não Respondeu

1,9

1,5

2,7

2,3

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.20.3. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os negros nas escolas x Renda familiar
Renda 
Sobre o preconceito contra
os negros nas escolas 

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Não existe

3,6

3,6

3,0

5,8

3,7

Existe pouco e não é nada
grave

9,9

15,8

19,8

23,7

16,8

Existe bastante e é muito grave

84,0

78,8

75,0

69,1

77,2

Não sabe / Não Respondeu

2,5

1,8

2,2

1,4

2,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.20.4. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os negros nas escolas x Religião
Religião 
Sobre o preconceito contra os
negros nas escolas 

Não tem
(%)

Católica
(%)

Evangélica
(%)

Global
(%)

Não existe

2,2

4,6

2,6

3,7

Existe pouco e não é nada grave

14,3

17,0

18,3

16,8

Existe bastante e é muito grave

80,8

75,8

77,9

77,2

Não sabe / Não Respondeu

2,7

2,6

1,2

2,3

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.21. Independente da sua opinião anterior, o preconceito contra os negros é um tema que o MEC deveria incluir no currículo
escolar, sim ou não?
Respostas

(%)

Sim

77,2

Não

20,1

Não sabe / Não Respondeu

2,7

Total

100,0
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3.21.1. Cruzamento: O preconceito contra os negros deve fazer parte do currículo escolar x Regiões
Região
O preconceito contra os negros
deve fazer parte do currículo
escolar

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Sim

79,6

73,1

88,4

76,2

77,2

Não

15,9

24,3

10,5

21,0

20,1

Não sabe / Não Respondeu

4,5

2,6

1,1

2,8

2,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.21.2. Cruzamento: O preconceito contra os negros deve fazer parte do currículo escolar x Sub-Regiões
Sub-Regiões
O preconceito contra os negros
deve fazer parte do currículo
escolar

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Sim

78,8

79,7

75,8

77,2

Não

19,9

18,6

20,6

20,1

Não sabe / Não Respondeu

1,3

1,7

3,6

2,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.21.3. Cruzamento: O preconceito contra os negros deve fazer parte do currículo escolar x Renda familiar
Renda 
O preconceito contra os
negros deve fazer parte do
currículo escolar

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Sim

81,3

77,5

77,9

71,5

77,2

Não

15,9

19,3

19,7

26,2

20,1

Não sabe / Não Respondeu

2,8

3,2

2,4

2,3

2,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.21.4. Cruzamento: O preconceito contra os negros deve fazer parte do currículo escolar x Religião
Religião 
O preconceito contra os negros
deve fazer parte do currículo
escolar

Não tem
(%)

Católica
(%)

Evangélica
(%)

Global
(%)

Sim

80,5

75,5

78,3

77,2

Não

18,2

21,1

19,6

20,1

Não sabe / Não Respondeu

1,3

3,4

2,1

2,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.22. Sobre o preconceito contra os gays nas escolas, você diria que:

Respostas

(%)

Existe bastante e é muito grave

75,0

Existe pouco e não é nada grave

17,3

Não existe

3,4

Não sabe / Não Respondeu

4,3

Total

100,0
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3.22.1. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os gays nas escolas x Regiões
Região
Sobre o preconceito contra os
gays nas escolas 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Não existe

5,4

3,8

2,5

2,3

3,4

Existe pouco e não é nada grave

18,7

18,2

21,0

13,0

17,3

Existe bastante e é muito grave

68,5

74,3

72,5

81,1

75,0

Não sabe / Não Respondeu

7,4

3,7

4,0

3,6

4,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.22.2. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os gays nas escolas x Sub-Regiões
Sub-Regiões
Sobre o preconceito contra os
gays nas escolas 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Não existe

3,0

2,8

3,8

3,4

Existe pouco e não é nada grave

16,4

15,8

18,1

17,3

Existe bastante e é muito grave

76,8

78,7

73,1

75,0

Não sabe / Não Respondeu

3,8

2,7

5,0

4,3

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.22.3. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os gays nas escolas x Renda familiar
Renda 
Sobre o preconceito contra
os gays nas escolas 

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Não existe

4,4

2,9

2,2

5,3

3,4

Existe pouco e não é nada
grave

17,0

16,5

19,0

17,2

17,3

Existe bastante e é muito grave

74,3

76,2

75,7

73,5

75,0

Não sabe / Não Respondeu

4,3

4,4

3,1

4,0

4,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.22.4. Cruzamento: Sobre o preconceito contra os gays nas escolas x Religião
Religião
Sobre o preconceito contra os
gays nas escolas 

Não tem
(%)

Católica
(%)

Evangélica
(%)

Global
(%)

Não existe

0,5

4,3

2,9

3,4

Existe pouco e não é nada grave

13,3

17,0

22,4

17,3

Existe bastante e é muito grave

82,2

74,3

70,9

75,0

Não sabe / Não Respondeu

4,0

4,4

3,8

4,3

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.23. Independente da sua opinião anterior, o preconceito contra os gays é um tema que o MEC deveria incluir no currículo
escolar, sim ou não?

Respostas

(%)

Sim

65,2

Não

30,1

Não sabe / Não Respondeu

4,7

Total

100,0
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3.23.1. Cruzamento: O preconceito contra os gays deve fazer parte do currículo escolar x Regiões
Região
O preconceito contra os gays
deve fazer parte do currículo
escolar

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Sim

69,2

61,2

70,3

66,7

65,2

Não

24,5

34,8

23,0

29,4

30,1

Não sabe / Não Respondeu

6,3

4,0

6,7

3,9

4,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.23.2. Cruzamento: O preconceito contra os gays deve fazer parte do currículo escolar x Sub-Regiões
Sub-Regiões
O preconceito contra os gays
deve fazer parte do currículo
escolar

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Sim

63,3

70,7

64,4

65,2

Não

30,8

26,6

30,8

30,1

Não sabe / Não Respondeu

5,9

2,7

4,8

4,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.23.3. Cruzamento: O preconceito contra os gays deve fazer parte do currículo escolar x Renda familiar
Renda 
O preconceito contra os gays
deve fazer parte do currículo
escolar

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Sim

67,8

67,6

65,3

59,0

65,2

Não

27,6

27,4

30,7

37,1

30,1

Não sabe / Não Respondeu

4,6

5,0

4,0

3,9

4,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.23.4. Cruzamento: O preconceito contra os gays deve fazer parte do currículo escolar x Religião
Religião 
O preconceito contra os gays
deve fazer parte do currículo
escolar

Não tem
(%)

Católica
(%)

Evangélica
(%)

Global
(%)

Sim

71,7

64,2

61,1

65,2

Não

24,8

30,6

34,1

30,1

Não sabe / Não Respondeu

3,5

5,2

4,8

4,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.24. Você sabe explicar o que é Ideologia de Gênero, sim ou não?

Respostas

(%)

Não

62,6

Sim

37,4

Total

100,0
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3.24.1. Cruzamento: Você sabe explicar o que é Ideologia de Gênero x Regiões
Região
Você sabe explicar o que é
Ideologia de Gênero 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Não

55,6

63,7

58,8

66,9

62,6

Sim

44,4

36,3

41,2

33,1

37,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.24.2. Cruzamento: Você sabe explicar o que é Ideologia de Gênero x Sub-Regiões
Sub-Regiões
Você sabe explicar o que é
Ideologia de Gênero 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Não

61,8

61,3

63,4

62,6

Sim

38,2

38,7

36,6

37,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

3.24.3. Cruzamento: Você sabe explicar o que é Ideologia de Gênero x Renda familiar
Renda 
Você sabe explicar o que é
Ideologia de Gênero 

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Sim

21,9

33,3

44,9

59,6

37,4

Não

78,1

66,7

55,1

40,4

62,6

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.24.4. Cruzamento: Você sabe explicar o que é Ideologia de Gênero x Religião
Religião 
Você sabe explicar o que é
Ideologia de Gênero 

Não tem
(%)

Católica
(%)

Evangélica
(%)

Global
(%)

Não

62,2

67,2

54,9

62,6

Sim

37,8

32,8

45,1

37,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0
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3.25. A Ideologia de Gênero deve fazer parte do currículo escolar, sim ou não?

Respostas

(%)

Sim

34,0

Não

38,6

Não sabe / Não Respondeu

27,4

Total

100,0
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3.25.1. Cruzamento: A Ideologia de Gênero deve fazer parte do currículo escolar x Regiões
Região
A Ideologia de Gênero deve fazer
parte do currículo escolar 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Sim

45,2

34,3

30,6

29,5

34,0

Não

34,3

42,5

40,3

33,4

38,6

Não sabe / Não Respondeu

20,5

23,2

29,1

37,1

27,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.25.2. Cruzamento: A Ideologia de Gênero deve fazer parte do currículo escolar x Sub-Regiões
Sub-Regiões
A Ideologia de Gênero deve fazer
parte do currículo escolar 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Sim

35,4

35,8

32,9

34,0

Não

36,7

36,7

39,9

38,6

Não sabe / Não Respondeu

27,9

27,5

27,2

27,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

3.25.3. Cruzamento: A Ideologia de Gênero deve fazer parte do currículo escolar x Renda familiar
Renda 
A Ideologia de Gênero deve
fazer parte do currículo
escolar 

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Sim

31,4

33,5

35,5

39,4

34,0

Não

29,0

37,1

41,9

51,5

38,6

Não sabe / Não Respondeu

39,6

29,4

22,6

9,1

27,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Sim

52,0

47,5

45,9

43,3

46,8

Não

48,0

52,5

54,1

56,7

53,2

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Tabela acima eliminando quem não soube responder

Renda 
A Ideologia de Gênero deve
fazer parte do currículo
escolar 
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3.25.4. Cruzamento: A Ideologia de Gênero deve fazer parte do currículo escolar x Religião
Religião 
A Ideologia de Gênero deve fazer
parte do currículo escolar

Não tem
(%)

Católica
(%)

Evangélica
(%)

Global
(%)

Sim

37,3

33,8

29,2

34,0

Não

36,4

36,0

47,0

38,6

Não sabe / Não Respondeu

26,3

30,2

23,8

27,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

3.25.5. Cruzamento: A Ideologia de Gênero deve fazer parte do currículo escolar x sabe explicar o que é ideologia de
gênero
Sabe explicar o que é ideologia
de gênero 
A Ideologia de Gênero deve fazer
parte do currículo escolar

Sim
(37,4%)

Não
(62,6%)

Global
(%)

Sim

45,0

27,5

34,0

Não

52,3

30,3

38,6

Não sabe / Não Respondeu

2,7

42,2

27,4

100,0

100,0

100,0

Total
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3.26. Abordagem sobre as questões de gênero e sexualidade devem fazer parte do currículo escolar, sim ou não?

Respostas

(%)

Sim

55,8

Não

38,2

Não sabe / Não Respondeu

6,0

Total

100,0
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3.26.1. Cruzamento: As questões de gênero e sexualidade devem fazer parte do currículo escolar x Regiões
Região
As questões de gênero e
sexualidade devem fazer parte
do currículo escolar 

Sul
(%)

Sudeste
(%)

CentroOeste/
Norte
(%)

Nordeste
(%)

Global
(%)

Sim

63,1

52,5

60,4

54,2

55,8

Não

29,8

42,4

35,1

37,8

38,2

Não sabe / Não Respondeu

7,1

5,1

4,5

8,0

6,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.26.2. Cruzamento: As questões de gênero e sexualidade devem fazer parte do currículo escolar x Sub-Regiões
Sub-Regiões
As questões de gênero e
sexualidade devem fazer parte
do currículo escolar 

Capital
(%)

Metropolitana
(%)

Interior
(%)

Global
(%)

Sim

54,7

53,8

56,8

55,8

Não

38,3

41,0

37,3

38,2

Não sabe / Não Respondeu

7,0

5,2

5,9

6,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

3.26.3. Cruzamento: As questões de gênero e sexualidade devem fazer parte do currículo escolar x Renda familiar
Renda 
As questões de gênero e
sexualidade devem fazer
parte do currículo escolar 

Até 1 SM
(%)

De 1,01 a 2
SM
(%)

De 2,01 a 5
SM
(%)

Mais de 5
SM
(%)

Global
(%)

Sim

59,1

56,8

56,2

49,8

55,8

Não

32,4

37,4

38,6

46,5

38,2

Não sabe / Não Respondeu

8,5

5,8

5,2

3,7

6,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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3.26.4. Cruzamento: As questões de gênero e sexualidade devem fazer parte do currículo escolar x Religião
Religião 
As questões de gênero e
sexualidade devem fazer parte
do currículo escolar 

Não tem
(%)

Católica
(%)

Evangélica
(%)

Global
(%)

Sim

59,4

57,5

46,7

55,8

Não

36,0

35,5

48,0

38,2

Não sabe / Não Respondeu

4,6

7,0

5,3

6,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
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4. PERFIL DO ENTREVISTADO:
4.1. Sexo

Respostas

(%)

Masculino

47,6

Feminino

52,4

Total

100,0

4.2. Faixa etária

Respostas

(%)

16 a 24 anos

15,0

25 a 34 anos

21,5

35 a 44 anos

20,5

45 a 59 anos

24,2

60 ou mais

18,8

Total

100,0

4.3. Instrução

Respostas

(%)

Até fundamental incompleto

18,4

Fundamental completo / Médio incompleto

20,2

Médio completo / Superior incompleto

43,0

Superior completo

17,4

Não sabe / Não respondeu

1,0

Total

100,0
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4.4. Renda Familiar mensal

Respostas

(%)

Até 1SM

22,6

De 1,01SM a 2SM

31,7

De 2,01SM a 5SM

27,7

De 5SM a 10SM

9,5

De 10SM a 20SM

3,2

Mais de 20SM

0,6

Não respondeu

4,7

Total

100,0

4.5. Religião

Respostas

(%)

Católica

53,6

Evangélica

25,3

Não tem

14,8

Espírita

4,7

Outra

1,0

Não respondeu

0,6

Total

100,0
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4.6. Trabalho

Respostas
Trabalha com carteira assinada/Funcionário
Público
Sem carteira assinada/Autônomo/Profissão
Liberal/Empresário/Comerciante

(%)
30,2
24,7

Não trabalha (aposentado, do lar)

21,7

Desempregado

10,6

Trabalha sem carteira assinada/Bico

7,3

Estudante

5,3

Não respondeu

0,2

Total

100,0

Obs.: Índice de desempregados (PEA) = 14,5%
4.7. Região

Respostas

(%)

Sul

14,5

Sudeste

43,2

Norte / Centro-Oeste

15,3

Nordeste

27,0

Total

100,0

4.8. Sub-região

Respostas

(%)

Capital

25,2

Metropolitana

17,9

Interior

56,9

Total

100,0
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APRESENTAÇÃO

A partir do levantamento dos principais temas e demandas categorizados nos Projetos
de Lei identificados quantitativamente com foco nas etapas da Educação Básica, que foram
apresentados no âmbito do Senado e da Câmara dos Deputados, durante os últimos cinco anos
(01.01.2012 a 31.07.2017), a presente consultoria tem por objetivo, neste derradeiro momento,
identificar nos temas formalizados nos projetos de lei aqueles que não estão contemplado pela
legislação educacional e diretrizes curriculares nacionais, bem como analisar se os temas, na
legislação que rege o contexto atual da educação básica, merecem espaço e atenção para
discussão.
Metodologicamente, consolidada a compreensão do que sejam as Diretrizes
Curriculares Nacionais, a investigação partiu da análise de Resoluções que disciplinam
Diretrizes Curriculares Nacionais, procedendo ao descarte de Proposições já convertidas em
lei, de caráter autorizativo ou destinadas a adequar a LDB às recentes atualizações
constitucionais e legais, resultando, dentre as iniciativas analisadas que veiculam conteúdos
inéditos, dignas de monitoramento e debate, a identificação de que a maioria das proposições
perpassa a temática do Financiamento, notadamente em relação às Propostas de Emendas
Constitucionais.

3
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1. INTRODUÇÃO

A presente consultoria tem por objetivo, neste momento derradeiro, à elaboração de
estudo analítico acerca dos temas formalizados nos projetos de lei apresentados no âmbito do
Congresso Nacional, durante os últimos cinco anos, com foco no Ensino Fundamental e no
Ensino Médio, que não estão contemplados pela legislação educacional atual, por meio das
atividades de identificação dos temas formalizados nas referidas proposições, que não estão
contemplados pela legislação educacional e diretrizes curriculares nacionais e de respectiva
análise se os aludidos temas, na legislação que rege o contexto hodierno da educação básica,
merecem espaço e atenção para debate.
Insta ressaltar que o aludido estudo analítico e atividades correlatas decorrem dos
documentos técnicos anteriormente apresentados como Produto 1 e 2 desta Consultoria, que
cartografou todas as proposições apresentadas no Congresso, no período supracitado,
categorizando-os segundo o assunto tratado, identificando as principais demandas que
poderiam impactar, direta ou indiretamente, em mudança do marco regulatório da educação
básica.
Nesta oportunidade, serão identificadas as proposições cujos temas veiculados não são
contemplados pela legislação educacional vigente, sob o propósito de verificar que a temática
descoberta merece espaço e atenção para debate no contexto hodierno da educação básica.
Como justificativa ao estudo envidado, reiterando a importância já apresentada nos
estudos anteriores, a Educação Básica possui margo regulatório não isento de atualização, sendo
objeto de contínua construção, por meio de (re)organização, (re)formulação e (re)consolidação
da vigente base legal, em função das demandas e anseios de uma sociedade que não se mantém
estática ao contexto temporal da promulgação da Lei Ordinária Federal n. 9.394, que
estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, comumente conhecida como LDB.
7

Uma vez que fatores sociais, econômicos, culturais, dentre outros, contribuem para uma
transformação da sociedade, justamente esta dinamicidade desencadeia a necessidade de sistematizar o
acervo propositivo legiferante que vem sendo pensado, produzido e deliberado junto ao Congresso
Nacional, revelando questões emergentes, priorizadas, recorrentes, inoportunas, restritas ou omitidas,
ou mesmo múltiplos enfoques e perspectivas, que norteiem posicionamento aos trabalhos
desenvolvidos no âmbito do Ministério da Educação, por meio de sua Secretaria de Educação Básica.
Sob tal contexto, assim como ocorrido no Produto 2, o ponto de chegada (temas
identificados no Produto 1) é o ponto de partida para prosseguirmos na caminhada, agora
identificando se os temas ventilados identificados possuem ou não pertinência, sobrelevando aí a
relevância dos estudos realizados sobre os projetos de lei em tramitação, na medida em que estas
proposições podem consideravelmente alterar o marco regulatório vigente da educação básica1,
cuja avaliação repousa em constante vigília de atores dos sistemas educativos de nível nacional,
estadual e municipal consideravelmente mobilizados e articulados.
Justamente porque no documento intitulado Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da
Educação Básica (2013, p. 12) afirma-se “que ainda está em curso o processo de implementação
dos princípios e das finalidades definidos constitucional e legalmente para orientar o projeto
educativo do País, cujos resultados ainda não são satisfatórios” é que emerge, neste Produto 3,
a etapa de analisar qualitativamente as propostas legislativas identificadas quantitativamente
nos Produtos 1 e 2, em relação às temáticas da educação infantil, do ensino fundamental e do
ensino médio, sob o ponto de vista de sua pertinência.

1

A importância prospectiva destas proposições investigadas foi abordada no Produto 1, que ao tratar do decurso
de duas décadas, desde a promulgação da Lei 9.394/96, que dispôs sobre Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
constatou inúmeras promulgações de leis que lhe alteraram o conteúdo ou nela repercutiram. Muitas destas leis,
fruto de deliberação, votação e aprovação no âmbito do Senado e da Câmara Federal, sobretudo em relação à
Educação Básica, em suas diferentes etapas e modalidades, promoveram pertinentes modificações de relevância
social. Dentre tantas, o Produto 1 destacou a Lei nº 11.274/2006, que alterou a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87,
dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6
(seis) anos de idade, o que repercutiu significativamente no contexto da Educação Infantil, detalhadamente
analisado no Produto 2.
8

Deste modo, o documento técnico ora apresentado é produto que contempla estudo
analítico acerca dos temas formalizados nos projetos de lei apresentados no âmbito do
Congresso Nacional, durante os últimos cinco anos, com foco no Ensino Fundamental e no
Ensino Médio, que não estão contemplados pela legislação educacional atual.
Para tanto, o estudo parte do levantamento quantitativo constante dos documentos
técnicos antecedentes, que categorizaram temas versados em relação às etapas da educação
básica, nas referidas proposições legislativas formalizadas junto ao Congresso Nacional,
durante os últimos cinco anos, para nelas identificar os assuntos que não estão contemplados
pela legislação educacional e diretrizes curriculares nacionais e, a partir desta identificação,
analisar se os aludidos temas, na legislação que rege o contexto hodierno da educação básica,
merecem espaço e atenção para debate.
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2. OBJETIVO

A consultoria contratada entrega seu derradeiro Produto que consiste em estudo que tem
por objetivo identificar temas formalizados nos projetos de lei apresentados no âmbito do
Congresso Nacional (Senado e Câmara dos Deputados), durante os últimos cinco anos
(01.01.2012 a 31.07.2017), com foco no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, que não estão
contemplados pela vigente legislação educacional e diretrizes curriculares nacionais, bem como
analisar se os aludidos temas identificados, na legislação que rege o contexto hodierno da
educação básica, merecem espaço e atenção para debate.
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3. MATERIAIS E MÉTODO
Para atingir o objetivo de analisar se os temas formalizados nos projetos de lei apresentados
no âmbito do Congresso Nacional durante os últimos cinco anos, com foco no Ensino Fundamental
e no Ensino Médio, não estão contemplados pela vigente legislação educacional e Diretrizes
Curriculares Nacionais, foi preciso, primeiramente, identificar e sistematizar os principais temas
constantes dos projetos de lei identificados em relação à temática, apresentados no âmbito do
Senado e Câmara Federal, no período de 01.01.2012 a 17.07/2017.
Assim, procedendo-se à descrição do caminho inverso, primeiro foi preciso quantificar as
proposições, posteriormente categorizando-as por assuntos abordados, para somente a partir disto
identificar quais os temas não estão contemplados pela legislação educacional hodierna.
Para atingir esta identificação temática, foram adotados os Anexos utilizados pelos
Produtos 1 e 2, todavia, não mais a partir dos filtros “Matéria/Proposição” e “Data de
apresentação”, mas a partir do filtro “Tema”, conduzindo a um redesenho da sequência de
documentos compilados.
Assim reagrupando as proposições pelas temáticas focalizadas, estas foram reunidas
pela totalidade, não mais segmentadas por iniciativas do Senado ou da Câmara.
Posteriormente, foi desenvolvida a tarefa de descartar as proposições que não seriam
objeto de análise de contemplação pela legislação hodierna, no caso, as proposições já
convertidas em norma jurídica; aquelas que dispõem sobre uma autorização do Poder
Legislativo para o Poder Executivo, tendo em vista o caráter não utilitário de tais propostas,
bem como aquelas que alteram a LDB, para compatibilizar com determinações constitucionais
e legais posteriores.
Na sequência, foram guindados à categoria de obrigatória análise as Propostas de
Emenda Constitucional, tendo em vista o evidente caráter inovador no ordenamento
11

jurídico, bem como as proposições em estado de deliberação mais avançado, iniciados numa
Casa Legislativa e já em tramitação perante a outra. Neste percurso, também foram
consideradas dignas de discussão as proposições e iniciativa popular, independentemente
do mérito da proposta, tendo em vista a relevância da sua origem de produção.
Isolada a discussão das proposições arquivadas para as Considerações, está foi
precedida pela discussão propriamente dita em relação às proposições em trâmite, iniciadas em
cada uma das Casas Legislativas e que ali ainda tramitam, de modo conjunto ou não.
Para tanto, se os documentos técnicos produzidos como Produto 1 e 2 consignaram
a exata compreensão do que seja um Projeto de Lei, objeto de pesquisa quantitativa, distinto
das demais proposituras legislativas referidas pela Constituição Federal, nesta etapa da
pesquisa, foi preciso buscar o sentido e propósito das Diretrizes Curriculares Nacionais,
devidamente descritos no presente estudo.
Atingido o propósito, os Temas filtrados foram sistematizados no âmbito dos
assuntos abordados pelas Diretrizes Nacionais Curriculares, considerando que as
Resoluções que a encerram, por sua natureza normativa, não podem extrapolar previsão
legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
A partir desta sistematização de temas nos projetos quantificados analisados à luz
das Diretrizes Nacionais Curriculares, foram identificadas as proposições que não estão
contempladas pela legislação vigente, procedeu-se à análise da pertinência, tarefa que
exigiu esforço hercúleo, pois aludida tarefa consiste em abordagem qualitativa, estágio de
estudo que emprega a técnica da análise documental (VALA, 1986), tomando-se como
referência a ementa das proposições legislativas selecionadas e, em alguns casos, a própria
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redação da proposta, nos casos em que os descritores das temáticas relacionadas às etapas
da Educação Básica constavam explícitos apenas no bojo do texto2.
Reiterando a definição de Sabino (1996, p. 204) trazida por Lakatos (2008, p. 283) no
sentido de que a análise quantitativa é realizada ‘com informação numérica resultante da
investigação’ que ‘se apresentará como um conjunto de quadros, tabelas e medidas’, a partir
do mapeamento no período compreendido entre 01.01.2012 a 31.07.2017, o levantamento de
proposições contemplando a temática do Ensino Fundamental e Médio sistematizou 640
proposições nas duas Casas do Congresso Nacional, conforme ilustra a Tabela 1 e Anexos A,
BeC.

- 10 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) tramitando
no Senado e 22 tramitando na Câmara dos Deputados;

No âmbito do
Congresso Nacional
(640 proposições):

- 71 Projetos de Lei do Senado (sendo um Projeto de Lei
Complementar) e 496 Projetos de Lei da Câmara dos
Deputados (sendo 12 Projetos de Lei Complementar), ali
iniciados, tramitando;
- 24 Projetos de Lei do Senado, ali iniciados, remetidos à
Câmara dos Deputados, aguardando apreciação, sendo 7
anteriores ao período delimitado pela pesquisa;
- 17 Projetos de Lei da Câmara, ali iniciados encaminhados
ao Senado, aguardando apreciação, sendo 10 anteriores ao
período delimitado pela pesquisa;

Tabela 1 – Quantitativo de proposições pesquisadas no Congresso Nacional
focalizando a temática do ensino fundamental e médio, no período de 01.01.2012
a 31.07.2017, objeto de análise de não contemplação pela legislação hodierna.

Deixam de ser analisadas as 2 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) convertidas
em Emenda Constitucional que foram identificadas pelo Produto 13, bem como os 13 Projetos

2

Assim, por exemplo, o PLC 60/2106 (PL 1808/2015, na Câmara dos Deputados) enuncia na ementa alteração
do § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e somente procedendo à leitura do teor da
proposição é possível identificar que a proposição guarda relação com a educação infantil, na medida em que
mantém o mecanismo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para as matrículas das pré-escolas comunitárias, confessionais ou
filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público.
3
Ambas focalizaram a temática de Financiamento, sendo uma de autoria do Poder Executivo (PEC 241/2016 –
EC 95/2016) e outra de autoria parlamentar (PEC 4/2015 – EC 93/2016).
13

de Lei que resultaram em norma jurídica, justamente porque tal circunstância implica reconhecer
que a temática foi contemplada pela legislação hodierna. Por outra via, deixa-se de analisar o
Projeto de Lei aprovado que foi vetado totalmente pelo Poder Executivo, pois tal circunstância
evidencia o enfrentamento já realizado pela pasta do Governo.
As 12 (doze) Propostas de Emenda Constitucional e 146 (cento e quarenta e seis)
Projetos de Lei arquivados no âmbito das duas Casas Legislativas, um dos quais Projeto de Lei
Complementar, serão objeto de análise nas Considerações Finais deste Produto.
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4. RESULTADOS

Como resultado final obtido, dois pontos são dignos de abordagem:

- a consolidação da compreensão acerca do arcabouço legal em matéria educacional bem
como a compreensão do que sejam Diretrizes Nacionais Curriculares;
- o levantamento dos temas veiculados em proposições não contemplados pela vigente
legislação educacional e supracitadas Diretrizes, bem como a análise se os aludidos
temas identificados, na legislação que rege o contexto hodierno da educação básica,
merecem espaço e atenção para debate.

Em relação ao primeiro ponto, por legislação educacional atual, é possível sistematizar
os seguintes diplomas normativos, elencados nas Tabelas 2 e 3:

- Artigos 205 a 214 da Constituição da República Federativa
do Brasil, e artigo 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), com as alterações
adotadas pelas Emendas Constitucionais nºs 11 e 14, de
1996; 19/98; 56/96; 59/2009 e 85/2013;
Legislação educacional
vigente:

- Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional;
- Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe sobre
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma
prevista no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), e dá outras
providências;
- Lei nº 9.870, de 28 de novembro de 1999, que dispõe sobre
o valor total das anuidades escolares e dá outras
providências;

Tabela 2 – Legislação educacional vigente – Parte I
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- Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT); alterando a Lei
no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; bem como revogando
dispositivos das Leis nos 9.424/96, 10.880/2004 e 10.845, de
5 de março de 2004; também dando outras providências;
- Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a
alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para
instituir o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica;
Legislação educacional
vigente:

- Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano
Nacional de Educação - PNE e dá outras providências;
- Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei
Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com
Deficiência);
- Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que institui a
Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino
Médio em Tempo Integral, bem como altera as supracitadas
Leis nos 9.394/96 e 11.494/07, além da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de
28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei n o11.161, de 5 de
agosto de 2005.

Tabela 3 – Legislação educacional vigente – Parte II

Além da supracitada legislação, merecem destaque outras três leis que, conquanto não
sejam propriamente educacionais, contém dispositivos que repercutem na legislação
educacional, mas são a elas anteriores, quais sejam:

- Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências;
- Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do imposto de renda
das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá
outras providências;
- Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do imposto de renda
das pessoas físicas e dá outras providências.

Ainda em relação ao primeiro ponto, no que tange às Diretrizes Curriculares Nacionais
estas são emanadas por meio de Resoluções precedidas por Pareceres, que são atos emanados
pelas Câmara e Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação.
16

Segundo Cury (2006, p.

43), as Resolução são atos normativos emanados “de

autoridade específica do poder executivo com competência em determinada matéria
regulando-a com fundamento em lei”, justamente ilustrando o Conselho Nacional de Educação
como órgão que, por lei, possui poderes específico para expedir uma Resolução.
Prosseguindo, o autor conceitua Pareceres como atos enunciativos pelos quais “um
órgão emite um encaminhamento fundamentado sobre uma matéria de sua competência”,
destacando que, uma vez “homologado por autoridade competente da administração pública
ganha força vinculante”.
Analisemos, pois, mais detidamente, as ponderações supracitadas.
O Conselho Nacional de Educação (CNE) foi criado por meio da Lei 4.024/61, com a
redação dada pela Lei 9131/95, integrando a administração direta do Ministério da Educação
como órgão público, administrativo e colegiado, com funções normativa, consultivas e de
assessoramento, sendo sua atividade de caráter permanente4, decorrendo a função normativa do
disposto pelo § 1º dos arts. 8º e 9º da LDB:
Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em
regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino.
§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os
diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva
em relação às demais instâncias educacionais.

Art. 9º A União incumbir-se-á de:
...
§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com
funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei.

Por sua vez, o art. 2º da Lei 9131/95 determina que “as deliberações e pronunciamentos
do Conselho Pleno e das Câmaras deverão ser homologadas pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto”. Novamente reportando Cury:

4

Conforme art. 14, inc. VII e art. 16, inc. VIII, da Lei 9.649/98.
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Pela homologação ministerial de um parecer do Conselho Nacional de Educação e,
quando houver, a respectiva Resolução, própria do Conselho Pleno e/ou de suas
Câmaras, elas ganham força de lei, já que essa força advém, de um lado, da delegação
expressa dada pelo Congresso Nacional e, de outro lado, pelas competências da
Presidência da República (op. cit., p. 49-50).

Nos termos do art. 84, inc. II, da Constituição Federal de 1988, ao Ministros de Estado
auxiliam o Presidente da República no exercício da direção superior da administração federal,
sendo-lhes admitida a delegação de determinadas atribuições das funções governamentais e
administrativas.
Por sua vez, o Poder Constituinte conferiu aos Ministros de Estado a competência para
expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, conforme inciso II do
parágrafo único do art. 87 do texto constitucional.
Deste modo, o Conselho Nacional de Educação, enquanto órgão específico da
administração direta do Ministério da Educação, no exercício das atribuições do poder público
federal em matéria de educação, possui, atribuição normativa, deliberativa e de assessoramento
ao Ministro de Estado da Educação que, por sua vez, possuindo competência para expedir
instruções para execução das lei, decretos e regulamentos, é assessorado pelo Conselho por
meio de Pareceres deliberados que encaminham Projetos de Resolução, aí residindo a função
normativa.
Avançando no pensamento, se dentre as funções do CNE, consta a normativa, realizada
mediante Pareceres e Resoluções que, segundo Cury (2006, p. 43) devem possuir “previsão
legal e sua intencionalidade é a de executar o ordenamento jurídico que lhe dá fundamento” ou,
em outras palavras, devem ser elaborados secundum legem e intra legem, não podendo tal
função normativa ser operada contra legem, ultra legem ou praeter legem.
Prosseguindo no entendimento do autor retrocitado:
Pareceres e resoluções não podem deixar de ser compatíveis com e decorrentes da
legislação e com a que lhe dá o fundamento maior de validade: A constituição. Daí
que se postule a capacidade de exarar normas por meio da criação de um órgão
normativo por lei. Nesse caso, a lei estabelecida pelos representantes eleitos pelo voto
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popular confere uma competência para um órgão colegiado apropriado incumbido de
atos administrativos específicos (conforme as espécies previstas pela art. 59 da
Constituição Federal de 1988). A função normativa é uma função derivado do e pelo
poder legislativo em harmonia e cooperação com os outros poderes.
Trata-se, pois, de uma função pública, emanada do poder público, acessória à própria
lei, para o desempenho de um interesse coletivo próprio da cidadania. Função que é
direta no resguardo da substância do direito à educação e indireta porque não tem
fundamento em si própria.
[...]
De fato, embora preceitos de hierarquia subordinada, o parecer e a resolução como
atos administrativos de caráter deliberativo e normativo destinam-se a regulamentar a
aplicação das leis, com força de lei e com o apoio direito em lei quando assim ela o
determinar. Trata-se então de uma norma jurídica subordinada à qual carece o sentido
específico de lei que é a novidade modificativa de um ordenamento existente. As leis
valem por força própria em virtude de mandato popular, já os Pareceres e Resoluções
existem para dar maior precisão relativa ao conteúdo da lei existente e, portanto, são
regrados pelo ordenamento jurídico do país, caso algum deles seja antinômico à lei
que lhes dá fundamento de validade.
[...]
No caso de Pareceres e Resoluções, estamos diante de atos normativos compostos e
derivados que, sem ultrapassar o limite legal, explicitam ou interpretam uma lei, não
podendo de modo algum ofender o art. 5, II e o art. 37, caput, da Constituição (CURY,
2006, p. 43-51).

Deste modo, tratando-se o Conselho Nacional de Educação como órgão público
específico da administração direta do Ministério da Educação, no exercício das atribuições do
poder público federal em matéria de educação, sob tal condição, submete-se aos princípios
previstos pelo caput do art. 37 da Constituição Federal, aqui destacando o princípio da
legalidade e, deste modo, os atos normativos que expede dão-se no sentido de uma execução
no perímetro da lei, não podendo extrapolá-la, disposição que converge para o princípio
supracitado.
Na lição de Ranieri (2000. P. 172), “no sistema jurídico vigente não há espaço para
que uma simples resolução, ainda que emanada de órgão com competência normativa como é
o caso do Conselho nacional de Educação, distinga onde a lei não distinguiu”.
Neste contexto, se uma Resolução emanada pelo Conselho Nacional de Educação não
pode inovar no ordenamento jurídico por meio de um avanço ao conteúdo expresso por lei, se
eventual assunto veiculado nas proposições investigadas no Congresso Nacional constarem das
Diretrizes Curriculares Nacionais, poderá se afirmar que o conteúdo está contemplado pela
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legislação hodierna, partindo da premissa que tais Diretrizes não afrontam ao princípio da
legalidade, mas apenas detalhando o conteúdo nela apresentado.
Neste caso, de qualquer modo, não estariam previstas no texto legal, residindo a
utilidade da proposta senão em importar para o texto legal a previsão detalhada pela Diretriz.
Por outro lado, se o assunto veiculado nas proposições investigadas no Congresso
Nacional não constar das Diretrizes Curriculares Nacionais, por certo o assunto demandaria
atenção para o debate, pelo simples fato que não haveria sentido um parlamentar propor
iniciativa que não tivesse o propósito de alterar a legislação hodierna, por meio da modificação,
acréscimo ou supressão de termo, expressão, artigo, inciso, alínea ou parágrafo.
Em quaisquer dos casos, a análise de cada um dos dispositivos é relevante ao estudo
proposto, daí porque a adoção da premissa quanto às necessidades de:

- análise de cada uma das Propostas de Emendas Constitucionais em trâmite:
- análise de cada uma das proposições em estado de deliberação mais
avançado, que já tramitaram na Casa Legislativa de origem e seguiram para
a outra, tendo em vista o expediente de tramitação conjunta que pode ser
utilizado para apensamento de proposições mais recentes, que ainda não estão
neste estágio de tramitação;
- atenção para as proposições decorrentes de iniciativa popular,
independentemente do mérito e pertinência de conteúdo, mas tendo em conta
o mérito do propositor, oriundo da sociedade.
- situar os temas categorizados nas proposições em trâmite pesquisadas no
Congresso, no período delimitado pela pesquisa, em consonância com as
seguintes Diretrizes Curriculares Nacionais identificadas por meio das
Resoluções que as definem, elencadas na Tabela 4.
- Resolução CNE/CEB Nº 2/2008, que estabelece diretrizes
complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de
políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo;
- Resolução CNE/CEB Nº 4/2009, que institui Diretrizes
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na
Educação Básica, modalidade Educação Especial;
- Resolução CNE/CEB Nº 5/2009, que fixa as Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Infantil;
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Resoluções
definidoras de
Diretrizes
Educacionais
vigentes:

- Resolução CNE/CEB Nº 2/2010, que dispõe sobre as Diretrizes
Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em
situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais;
- Resolução CNE/CEB Nº 3/2010, que institui Diretrizes
Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos
relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos
cursos de EJA; idade mínima e certificação de exames de EJA; e
Educação de Jovens e Adultos desenvolvida per meio de Educação à
Distância;
- Resolução CNE/CEB Nº 4/2010, que define Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica;
- Resolução CNE/CEB Nº 7/2010, que fixa as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;
- Resolução CNE/CEB Nº 2/2012, que define Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio;
- Resolução CNE/CEB Nº 3/2012, que define diretrizes para o
atendimento de educação escolar para populações em situação de
itinerância;
- Resolução CNE/CEB Nº 5/2012, que define Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica;
- Resolução CNE/CEB 6/2012, que define Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
- Resolução CNE/CEB Nº 8/2012, que define Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola;
- Resolução CNE/CP Nº 1/2004, que institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;
- Resolução CNE/CP Nº 1/2012, que estabelece Diretrizes Nacionais
para a Educação em Direitos Humanos;
- Resolução CNE/CP Nº 2/2012, que estabelece Diretrizes Nacionais
para a Educação Ambiental.

Tabela 4 – Resoluções definidoras de Diretrizes Educacionais vigentes

Deste modo, adentrando ao segundo ponto de abordagem, atinente ao levantamento dos
temas veiculados em proposições não contemplados pela vigente legislação educacional e
supracitadas Diretrizes, bem como a análise se os aludidos temas identificados, na legislação
que rege o contexto hodierno da educação básica, merecem espaço e atenção para debate, uma
vez quantificados os Projetos de Lei a partir dos filtros de pesquisa temáticos indicados pelo

21

Produto 15, a aplicação do instrumento de análise sobre o inventário e a sistematização dessa
análise, permitiu a identificação de descritores que, nesta etapa da pesquisa reagrupou as
proposições identificadas naquele referido documento técnico, então sistematizadas a partir dos
filtros “Matéria/Proposição” e “Data de apresentação”, agora foram categorizadas a partir
do filtro “Tema”, acarretando uma releitura da sequência dos documentos que foram lá
referidos.
Além da novidade do reagrupamento pelas temáticas focalizadas, as proposições
foram reunidas pela totalidade, sem que houvesse distinção das iniciativas oriundas do
Senado ou da Câmara.
Dando sequência, procedeu-se ao descarte das proposições que não seriam objeto de
análise de contemplação pela legislação hodierna, no caso, as proposições que dispõem
sobre uma autorização do Poder Legislativo para o Poder Executivo, tendo em vista o
caráter não utilitário de tais propostas; bem como as proposições já convertidas em norma
jurídica6 e que aquelas que alteram a LDB, para compatibilizar com determinações
constitucionais e legais posteriores.

5

Recapitulando, os critérios estabelecidos pela Consultoria para estruturação do material mapeado, buscados no
bojo da própria Constituição Federal, permitindo a predeterminação de alguns descritores como chave de leitura
no bojo das proposições. No texto constitucional, a temática da Educação permite identificar sujeitos detentores
de direitos e deveres indicados no caput do art. 205; princípios elencados no art. 206, deveres consagrados pelo
artigo 208, previsão de conteúdos mínimos exigidos para o ensino fundamental no art. 201, bem como atendimento
para segmentos específicos nestes dois artigos, organização do sistema de ensino pelos entes federados (art. 211),
bem como aplicação de recursos por parte destes (art. 212). Assim, no texto constitucional, a temática da Educação
permite identificar sujeitos detentores de direitos e deveres indicados no caput do art. 205; princípios elencados no
art. 206, deveres consagrados pelo artigo 208, previsão de conteúdos mínimos exigidos para o ensino fundamental
no art. 201, bem como atendimento para segmentos específicos nos nestes dois artigos, organização do sistema de
ensino pelos entes federados (art. 211) bem como aplicação de recursos por parte destes (212). Outrossim, também
foram levados em consideração alguns descritores previstos no Termo de Referência da Consultoria, tais como
estrutura curricular, novas disciplinas, infraestrutura, metodologias, espaço físico, certificação, sendo digno de
menção que o uso do termo etc no aludido documento já indiciava que as temáticas não são taxativas.
6
Deixa de ser analisada a Proposta de Emenda Constitucional convertida em Emenda Constitucional, bom como os
13 Projetos de Lei que resultaram em norma jurídica, justamente porque tal circunstância implica reconhecer que a
temática foi contemplada pela legislação hodierna. Dentre estas 13 proposiçoes, 7 são oriundas do Senado. Um é
Projeto de Lei do Senado 46/2015, que resultou na Lei 13.409, de 28 de dezembro de 2016, alterando a Lei nº 12.711/12,
que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá
outras providências, para dispor sobre o ingresso de pessoas com deficiência nas referidas instituições de ensino. Outros
dois Projetos de Lei são da Câmara, de autoria parlamentar, tombados sob nº 68/2013 e nº 90/2013, respectivamente
convertidos nas Leis 13.185, de 05 de novembro de 2015 e 13.018, de 22 de julho de 2014, a primeira instituindo o
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As 12 (doze) Propostas de Emenda Constitucional e 146 (cento e quarenta e seis)
Projetos de Lei arquivados no âmbito das duas Casas Legislativas, um dos quais Projeto de Lei
Complementar, serão objeto de análise nas Considerações Finais deste Produto.
Neste momento, insta registrar que a sistematização das temáticas realizada pelo
Produto 1 propiciou identificar as principais demandas no Produto 2, mas esta tarefa guarda
significativa distinção do desiderato proposto para o Produto 3.
Com efeito, o fato de um tema não ser extremamente demandado não significa
necessariamente que seja importante ou mesmo não mereça espaço e atenção para o debate.
Exemplificando, vale aqui a citação isolada Proposta de Emenda Constitucional
437/2014, que disciplina o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Técnico de Nível

Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), ao passo que a segundo instituiu a Política Nacional de
Cultura Viva, destinada a promover a produção e a difusão da cultura e o acesso aos direitos culturais dos diferentes
núcleos comunitários de cultura; traçando os objetivos, beneficiários e instrumentos da referida Política Pública e
estabelecendo articulação entre a sociedade e o Estado, com o objetivo de desenvolver ações culturais sustentadas pelos
princípios da autonomia, protagonismo e capacitação social das comunidades locais; também englobando parceria e
intercâmbio com as escolas do ensino fundamental e médio de todo o País, para a divulgação de suas ações e bens
culturais, tudo em consonância ao caput do art. 215 da Constituição Federal. Os outros quatro Projetos de Lei da Câmara
são de iniciativa da Presidência da República. O PLC 58/2014 foi convertido na Lei 13.010, de 26 de junho de 2014,
comumente conhecida como Lei da Palmada, com veto parcial, acrescentando art. 18-A e 18-B, além de alterar os arts.
13 e 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo o direito da criança e do adolescente de serem educados
e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, também acrescentando § 8º ao art. 26 da
Lei 9.394/2016 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) para determinar a inclusão de conteúdos relativos aos
direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente nos currículos escolares,
como temas transversais, nos currículos escolares de que trata o caput do artigo, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material
didático adequado. O PLC 98/2013 foi convertido na Lei 12.960, de 27 de março de 2014, incluindo parágrafo único ao
art. 28 da supracitada Lei nº 9.394/96, para fazer constar a exigência de manifestação de órgão normativo do sistema de
ensino nos casos de fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas. O PLC 36/2012 foi transformado na Lei
12.677, de 25 de junho de 2012, dispondo sobre a criação de cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas
no âmbito do Ministério da Educação, destinados às instituições federais de ensino que, como cediço, são reguladas pelo
Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, dispondo sobre o Ensino Médio. Já o PLC 103/2012 foi transformado na Lei
13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE), englobando todas as temáticas
supracitadas na presente análise. Da Câmara: PL 4251/2015, convertido na Lei 13.325/2016; e PL 4368/2012,

convertido na Lei 12.772/2012, ambos tratando da temática Valorização dos profissionais da educação. PL
4700/2012, transformado na Lei 13.234/2015; e PL 2995/2015, transformado na Lei 13.409/2016, ambos tratando
do descritor Atendimento a populações específicas (PcD). PL 3534/2012, convertido na Lei 12.960/2014,
abordando o descritor Atendimento a populações específicas (escolas de campo); e PL 6645/2013, transformado
na Lei 13.065/2014, referindo a temática de Atendimento a populações específicas, em caráter exclusivo.
Por outra via, deixa-se de analisar um Projeto de Lei aprovado que foi vetado totalmente pelo Poder Executivo,
pois tal circunstância evidencia o enfrentamento já realizado pela pasta do Governo. Trata-se do PLS 572/2011,
aprovado na Câmara dos Deputados como PL 4263/2012, mas que foi vetado totalmente pelo Poder Executivo,
evidenciando o enfrentamento já realizado pela temática da Responsabilidade. Tal proposição acrescentava
parágrafo único ao art. 55 da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para
obrigar as escolas de educação básica a identificar, no ato da matrícula, as pessoas autorizadas a ingressar no
estabelecimento de ensino para cuidar de assuntos de interesse do aluno.
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Médio (FUNDETEC) ou mesmos os escassos Projetos de Lei que disciplinam as temáticas de
ideologia de gênero (PL 1859/2015) ou mesmo Escola sem partido (PL 867/2015 e PLS
193/2016). Outrossim, esta Consultoria reitera o pronunciado nas Considerações dos Produtos
1 e 2 quanto à ausência de debate em torno de assuntos que são relevantes, como a temática do
Ensino Religioso.
Portanto, para atender ao objetivo proposto ao Produto 3, o estudo não parte das
atividades realizadas no Produto 2 quanto à identificação das principais demandas veiculadas
nas proposições quantificadas no Produto 1, mas, individualmente, nestas identificando, dentre
os temas não contemplados pela atual legislação educacional, quais são aqueles que comportam
espaço e atenção para debate.
Para tanto, a partir das premissas de obrigatória análise as Propostas de Emenda
Constitucional, em face da evidente inovação que buscam promover no ordenamento jurídico,
assim como das proposições iniciadas numa Casa Legislativa e já em tramitação perante a outra,
igualmente considerando as proposições de iniciativa popular, procedeu-se à reserva de discussão
das proposições arquivadas para as Considerações Finais deste estudo, para então, selecionar
precisamente as proposições em trâmite, iniciadas em cada uma das Casas Legislativas e que ali
ainda tramitam, de modo conjunto ou não, para efetiva discussão quanto às temáticas ainda sem
previsão legal e merecem espaço e atenção para debate.
Atingido o propósito, tais proposições em tramitação, reagrupadas por temas e em
totalidade, foram sistematizadas e analisadas à luz dos assuntos abordados pelas Diretrizes
Nacionais Curriculares, presumindo que as Resoluções que a encerram, por sua natureza
normativa, não extrapolam previsão legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
A partir desta sistematização de temas nos projetos quantificados analisados à luz
das Diretrizes Nacionais Curriculares, foram identificadas as proposições que n ão estão
contempladas pela legislação vigente, conforme ilustrado pela Tabela 1 e Anexos A B e C,
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procedendo-se à análise da pertinência, tarefa que exigiu esforço hercúleo, pois aludida
tarefa consiste em abordagem qualitativa de cada uma, doravante apresentada.
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DISCUSSÃO

Adentrando no objetivo do Produto 3, passamos a discorrer sobre proposições que
apresentam temáticas não contempladas pela legislação educacional hodierna e diretrizes
curriculares nacionais, ou mesmo não contempladas de modo exaustivo, aqui sistematizadas a
partir de temáticas sistematizadas pelos Produtos 1 e 2, partindo do descritor Atendimento de
populações específicas, em suas distintas perspectivas.

Educação Quilombola

Apenas 2 Projetos dispõem sobre a temática da educação quilombola.
O PL 6968/2013, que propõe a alteração da LDB para dispor sobre o estabelecimento
de indicadores de padrão mínimo de qualidade para a educação quilombola. A proposta,
todavia, também disciplina o estabelecimento do indicado para escolas do campo e indígenas.
Estas populações são referidas na Lei 12.960/2014, que dispõe sobre a exigência de
manifestação de órgão normativo do sistema de ensino quando do fechamento destas escolas.
Neste passo, o PL 2111/2015 merece atenção pois pretende a revogação da lei, disciplinando
que representante do Ministério Público também se pronuncie a respeito, apenas no caso da
escola de campo.
Ocorre que a referida Lei 12.960, de 27 de março de 2014, acresceu parágrafo único
acrescido ao art. 28 da Lei nº 9.394/96, para fazer constar a exigência de manifestação de órgão
normativo do sistema de ensino nos casos de fechamento de escolas do campo, indígenas e
quilombolas.
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Educação Indígena

Da mesma maneira, a proposta do PL 5954/2013 (PLS 186/208) em relação à avaliação
na educação indígena desconsidera a previsão supracitada.
Em arremate destes educandos, meritório o PLC 20/2012 que, no âmbito da temática de
estrutura escolar, propõe alteração do § 4º do art. 26 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
determinando que o ensino da história constitua conteúdo obrigatório em todas as séries do
Ensino Médio, sendo que o ensino da História do Brasil leve em conta as contribuições das
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes
indígena, africana e europeia.
Analisando a Resolução CNE/CP Nº 1/2004, que institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana, esta deixa de aludir aos indígenas e sua cultura, que
inarredavelmente contribuiu para a formação da sociedade brasileira.
Todavia, a Lei 11.645/2008 inseriu novo art. 26-A e parágrafos à LDB para dispor que:
nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se
obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, pelo que a proposição já
está contemplada; o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos
da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses
dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros
e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na
formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica
e política, pertinentes à história do Brasil; e os conteúdos referentes à história e cultura afrobrasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo
escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.
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Como cediço, os órgãos normativos de ensino, em âmbito Nacional, Estadual e
Municipal, contemplam a participação do Ministério Público. De qualquer modo, a proposta
merece atenção para debate, pois o propósito é o de revogar a supracitada Lei 12.960/2014.
Retomando ao PL 6968/2013, que pretende indicadores de padrão mínimo de qualidade,
a proposta olvida o disposto pelos arts. 41 a 46 da Resolução CNE/CEB Nº 8/2012, que define
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, bem como os arts. 17
e 18 da Resolução CNE/CEB Nº 5/2012, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Escolar Indígena na Educação Básica, igualmente desconsiderando o art. 9º da
Resolução CNE/CEB Nº 2/2008, que estabelece diretrizes complementares, normas e princípios
para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo, e
que determina que os padrões mínimos de qualidade estarão sempre subordinados ao
cumprimento da legislação nacional e Diretrizes Operacionais enumeradas na Resolução
CNE/CEB n. 1/2002.

Educação de Campo

Adentrando na seara dos educandos campesinos, o PL 7862/2017 prevê alterações nas
Leis nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para estender
aos alunos egressos da educação do campo ofertada em instituições credenciadas que tenham
como proposta pedagógica a formação por alternância o tratamento dispensado aos alunos
egressos das escolas públicas no acesso ao ensino superior gratuito.
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Salvo melhor juízo, esta Consultoria considera a referida proposição digna de espaço e
atenção para debate, tendo em vista que a legislação citada já propicia tratamento diferenciado
aos educandos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.
Outra proposta que merece espaço e atenção para deliberação é o PL 6498/2016, que
busca tornar clara na LDB a possibilidade de adoção da "Pedagogia da Alternância" nas escolas
do campo. Conquanto o assunto já tenha sido abordado no âmbito do Conselho Nacional de
Educação, como se depreende do Parecer CNE/CEB Nº 1, de 1º de fevereiro de 2006, que
estabelece dias letivos para aplicação da alternância nos Centros Familiares de desta Formação,
esta Consultoria teve a oportunidade de debater no âmbito da Secretaria de Educação do Paraná
a importância de introdução da temática, literalmente, no bojo da lei 9.394/94, tendo em vista
a ausência de compreensão que o assunto acarreta em legislações municipais e mesmo em
situações de parcerias com o Poder Público.
Nesta perspectiva poderia tramitar conjuntamente ao PL 3661/2015, que propõe incluir
as escolas rurais como espaços de efetivação do pleno exercício do direito à cultura de cultura
no campo, pois este tema, conquanto plenamente identificado na supracitada Resolução, serve
de justificativa para demonstrar a importância daquela pedagogia.
No mais, o PLS 103/2015 (PL 3833/2015, na CD), que altera os arts. 14 e 15 da Lei nº
11.692, de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens
– PROJOVEM, instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, para instituir auxíliocapacitação ao jovem empreendedor do campo, assunto já contemplado pelo § 2º do art. 6º desta
referida Lei.

Estudantes em privação de liberdade
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A pesquisa identificou proposições estabelecendo a obrigatoriedade de ensino
profissionalizante para encarcerados, bem como iniciativas determinando a reversão de
percentual decorrente de remuneração auferida por tal segmentos, como medida compensatória
às despesas custeadas pelo Poder Público em decorrência deste encarceramento (PL 7041/2017
e PL 2585/2015). Proposta semelhante prevê a obrigatoriedade de matrícula em ensino técnico
profissional ao menor infrator (PL 8231/2014).
Salvo melhor juízo, são propostas que contrariam preceito constitucional, que determina
que a obrigatoriedade de ensino atinge a etapa fundamental, não referindo o Ensino Médio,
tampouco indicando Modalidade.
Entretanto, uma alternativa às proposições seria o PL 484/2016, que prevê a criação de
incentivo às atividades educacionais e profissionalizantes aos internos do sistema prisional,
bem como a o PL 5681/2016, que cria o Fundo para a Capacitação para o Trabalho e Melhoria
da Escolaridade de Custodiados pelo Estado e dispõe sobre diretrizes para o seu
estabelecimento. De igual maneira, em relação ao infrator juvenil, merece destaque o PL
1958/2015, que dispõe sobre a criação de Centros de Ressocialização Juvenil, mediante Regime
Diferenciado de Contratações Públicas e dá outras providências. OBS: Altera a Lei nº 12.462,
de 2011.
Já as propostas que dispõem sobre a Educação de Jovens e Adultos para tal indivíduos
nesta situação (PL 7117/2017), bem como PL 3398/2015, que tratam do ensino à distância,
conquanto contemplados pelos arts. 3º e 12 da Resolução CNE/CEB Nº 2/2010. Dispõe sobre
as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação
de liberdade nos estabelecimentos penais, merecem atenção e espaço para análise, bem como
os Projetos de Lei:
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- PLs 6918 e 7116, ambas de 2017, que alteram a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984
(Lei da Execução Penal), para dispor sobre a assistência educacional nos
estabelecimentos prisionais
- PL 2697/2015 e PL 5415/2016, que igualmente alteram a supracitada lei.

Atendimento de populações específicas (pessoas com deficiência)

A pesquisa parte de duas Emendas Constitucionais, propondo alteração na redação do
inc. III do art. 208 da Constituição (PEC 336/2013) e acréscimo de parágrafo ao art. 212, para
dispor sobre a aplicação mínima de recursos para a educação especial, ambas dignas de atenção,
passando pela leitura de diversas proposições, em sua maioria precedentes à promulgação da
Lei Brasileira de Inclusão, instituída pela Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que contempla o
direito fundamental à Educação deste segmento nos arts. 27 e 28, mas que também disciplina
outros aspectos a ela inerentes, como a questão da acessibilidade como ferramenta para acesso
a este direito.
Assim, deixa-se de considerar várias proposições:

- PL 1649/2015 e PL 5949/2016, que busca assegurar aos educandos com deficiência
ou com mobilidade reduzida prioridade de vaga na escola pública de educação básica
mais próxima de sua residência, porque essa previsão já está prevista pelo art. 40, inc.
X, da LDB;
- PL 1690 e 3738, ambos de 2015, que busca a presença obrigatória de tradutor e
intérprete de Libras - Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à
informação e à educação de alunos surdos, bem como assegurar obrigatoriedade de
intérprete de Libras para o atendimento de pais surdos nas comunicações escolares da
rede pública e privada, porque tais previsões já constam no inc. III do art. 9º e inc. XI
do art. 28 da LBI;
- PL 3907/2015, que assegura aos surdos acesso à educação e ao trabalho em
igualdade de oportunidades, porque tal previsão consta na LBI;
- PL 2346/2015, que dispõe sobre a educação física adaptada, porque tal previsão
consta na LBI;
- PL 1227, que dispõe sobre a acessibilidade ao sistema escolar das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida, porque tal previsão consta na LBI;
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- PL 7109/2014 (PLS 305/2008) sobre a garantia de mobiliário adequado a alunos
destros e canhotos e a alunos com deficiência, em todas as instituições de ensino,
porque tal previsão já consta do inc. V do art. 28 da LBI;
- PL 5749/2016, que obriga a reserva de vagas na rede púbica de educação para
crianças e adolescentes com Autismo, porque tal previsão contraria o preceito de
obrigatoriedade do ensino fundamental previsto pela LDB;
- PL 485/2015, sobre reserva de vagas para tal segmento em concursos para ingresso
em instituições federais de ensino superior e de ensino técnico de nível médio, porque
já há previsão legal vigente neste sentido;
- PLS 45/2015 (PL 5055/2016, na CD), sobre a proibição da cobrança de taxa
adicional para alunos com deficiência nas escolas públicas, estaduais e municipais, ou
particulares, na forma que especifica, por expressão previsão desta vedação no inc. do
art. 28 da LBI, dispositivo este que, inclusive, já foi declarado constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
5357/DF, nos termos do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin.

Antes de adentrar na análise das proposições que esta Consultoria considera digno de
espaço e atenção para o debate, destaca que para tanto desconsiderou a Resolução CNE/CEB
Nº 4/2009, que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado
na Educação Básica, modalidade Educação Especial, tendo em vista que esta normativa foi
aprovada em junho de 2009, anteriormente, portanto, à edição do Decreto Executivo nº 6.949,
de 25 de agosto de 2009, que introduziu na ordem jurídica interna a Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que hodiernamente é disciplinada pela Lei n.
13.136/2015, considerada como referencial para análise das proposições sobre a temática deste
segmento.
Assim, merecem atenção:
- PLS 208/2016 (PL 7607/2017, na CD), que prevê na LDB a obrigatoriedade do
desenvolvimento e da implementação de programas, projetos e ações de atendimento
educacional de jovens e adultos com deficiência, em parceria com as famílias, por
meio da articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência
social e direitos humanos. Este desiderato é realizado, com competência e dedicação
pelas APAES de todo o Brasil, mediante previsão estatutária, podendo servir de
referencial a ser replicado;
- PL 3728/2015, que isenta instituições privadas sem fins lucrativos especializadas e
com atuação exclusiva na educação especial do IPI na aquisição de veículo para
atender às finalidades da instituição no transporte escolar de seus educandos.
Hodiernamente, a legislação permite isenção apenas à pessoa física, mas não à pessoa
jurídica;
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- PLS 311/2016 (PL 7682/2017, na CD), que busca mitigar a mitigar a frequência
mínima exigida na educação básica, nos níveis fundamental e médio, dos educandos
com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento, justamente porque para
tal categoria do segmento em comento, a aferição da frequência mínima para
aprovação exigida na educação básica deve considerar as necessidades específicas dos
educandos com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento. Mais que isso,
a avaliação também deve ser mitigada, assim como o currículo flexibilizado, em
função da temporalidade estendida do aprendizado, em face das características
cognitivas. Sem isso, a inclusão pretendida no ensino regular é não pragmática e,
porque não dizer, falaciosa e perversa ao educando. À guisa de exemplo, no Estado
do Paraná, as Escolas mantidas pelas Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAEs), que atendem este público específico, são reconhecidas como Escolas
ofertantes da Educação Básica, na modalidade especial, ofertando Educação Infantil;
do Ensino Fundamental, nos anos iniciais (1º e 2º anos); bem como da Educação de
Jovens e Adultos – Fase I e da Educação Profissional, mediante “adaptações
curriculares que levem em conta a flexibilidade de tempo, mediante a possibilidade
de prolongamento de permanência do educando no ano ou no ciclo escolar em que
está matriculado”, por conta de suas características biopsicossociais que demandam
maior tempo de aprendizado7.
- PLS 278/2016 e PL 7471/2017, que promovem alterações na Lei 13.146/2015, o
primeiro para dispor sobre o apoio aos educandos com deficiência nas instituições de
ensino e o segundo para dispor sobre o apoio aos educandos com deficiência nas
instituições de ensino;
- PLC 75/2017, que busca inserir inciso XIII no art. 3º e modificar o art. 37, caput, e
o art. 58, § 3º, da LDB para garantir o direito à educação e à aprendizagem ao longo
da vida entre os princípios do ensino, bem como no âmbito da educação de jovens e
adultos e da educação especial. Conquanto o inc. I do art. 28 da LBI incumba ao poder
público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o
aprendizado ao longo de toda a vida, esta Consultoria compreende que tal previsão
necessita, realmente, ser guindada como princípio, sobretudo em face da
especificidade cognitiva do educando com deficiência intelectual, que aprende com
temporalidade estendida e, ao ser incluído no ensino regular, vem sendo
perversamente avançado nos anos do ensino fundamental, sem o pertinente
aprendizado, concluindo aludida etapa sem avançar para o ensino médio, sem poder
regredir para o atendimento realizado nas Escolas ofertantes de educação básica na
modalidade especial;
- PL 3432, que dispões sobre a inclusão de conhecimentos básicos sobre braile e libras
na formação de docentes da educação básica, por contrariar previsão insculpida pelo
§ 2º, inc. I do art. 28 da LBI que prevê que os tradutores e intérpretes da Libras
atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e
certificado de proficiência na Libras, não obstante a vigência deste dispositivo seja de
48 meses a partir da entrada em vigor da referida Lei;
- PLS 269/2015, que dispõe sobre a contratação de APAES e PESTALOZZIS,
entidades sem fins lucrativos, como prestadoras de serviços do Poder Público, com
especializações em educação especial e dá outras providências, tendo em vista a
7

Nos termos do Parecer CEE/CEIF/CEMEP nº 07/14, a proposta contempla a organização do Ensino Fundamental
na Escola de Educação Básica, modalidade de Educação Especial em um Ciclo Contínuo, com duração de 10 (dez)
anos, organizado em 2 (dois) ciclos, que equivalem, respectivamente, ao 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.
Enquanto o primeiro ciclo foi subdividido em 4 (quatro) etapas, com duração de 4 (quatro) anos letivos,
contemplando um ano letivo para cada etapa, o segundo ciclo foi subdividido em 6 (seis) etapas, com duração de
6 (seis) anos letivos, igualmente contemplando um ano letivo para cada etapa. Quando o(a) educando(a) completar
16 anos de idade, tendo concluído ou não o segundo ciclo do Ensino Fundamental, prosseguirá sua escolaridade
na Educação de Jovens e Adultos (EJA), mediante transferência, nos termos da legislação vigente.
33

experiência exitosa existente no Estado do Paraná, por meio das parcerias realizadas
pela Secretaria de Educação com tais instituições, para oferta da educação básica, na
modalidade especial, para educandos com deficiência intelectual;

E justamente por conta da previsão deste dispositivo, também conjugado aos inciso X e
XIV do art. 28 que, respectivamente, dispõem sobre a inclusão em conteúdos curriculares, em
cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados
à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento; e sobre a adoção de práticas
pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e
oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado; também deve ser
objeto de atenção para debate o PL 21832015, que assegura a capacitação profissional para
alfabetização em Libras e em braile em todas as etapas e modalidades da educação básica.

Em arremate, tendo em vista o disposto pelo inc. XVII do art. 28 da LBI, que trata da
oferta de profissionais de apoio escolar; conceituados pelo inc. XIII do art. 3º da referida lei
como sendo a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante
com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos
os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou
os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas; também devem ser
objeto de espaço e atenção para debate as seguintes proposições:

- PL 7212/2017, que dispõe sobre o cargo de Professor de Apoio Especializado em
Educação Especial para atendimento ao aluno deficiente.
- PL 6559/2016, que aborda a formação mínima destes profissionais;
- 3129/2015, que trata da capacitação dos professores para apoio ao aluno com
deficiência, sobretudo intelectual.

Educandos em situação de itinerância
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Outro tema não identificado pela pesquisa consiste no atendimento de populações em
situação de itinerância, citando como exemplo os filhos de artistas circenses, referidos no
Parecer CNE/CEB Nº 14/2011, aprovado em 7 de dezembro de 2011, que resultou da aprovação
da Resolução CNE/CEB Nº 3/2012. Define diretrizes para o atendimento de educação escolar
para populações em situação de itinerância. O estudo identificou apenas uma proposição
relacionada ao descritor itinerante, mas não sob a perspectiva de público, mas da metodologia
de ensino aplicada, objetivando instituir aulas itinerantes de educação para uso sustentável de
recursos hídricos e energéticos (PL 2156/2015)

Educação em Direitos Humanos

A pesquisa identificou proposições que buscam incluir no currículo oficial da Rede de
Ensino a obrigatoriedade da temática "A Ditadura Militar no Brasil e a Violação dos Direitos
Humanos" (PL 7899/2014) e da obrigatoriedade da inclusão da disciplina "Direitos Humanos",
nas escolas públicas iniciada no ensino fundamental (PL 3400/2012).
Ocorre que tais finalidades já são, de certo modo, contempladas pela Lei 13.010, de 26
de junho de 2014, que, dentre outras providências, acrescentou § 8º ao art. 26 da Lei 9.394/2016
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) para determinar a inclusão de conteúdos
relativos aos direitos humanos.
De qualquer modo, a referência aqui feita decorre do fato de que, exceto por tais
proposições, nenhuma outra aborda com propriedade a temática de Educação em Direitos
Humanos, disciplinada pela Resolução CNE/CP Nº 1/2012, que lhe estabelece Diretrizes
Nacionais.
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Novas disciplinas, Estrutura e Organização curricular, Carga horária disciplinar
e corolários decorrentes

Inúmeras são as proposições que promovem alteração da LDB, para tratar da
organização curricular da educação básica. Não existe um consenso designativo, pois algumas
iniciativas propõem a inserção de novas disciplinas na estrutura curricular, enquanto outras a
denominam componente da matriz curricular. Por outro lado, nas disciplinas já existentes, há
proposituras que buscam a inclusão de determinados assuntos como temas transversais ou
mesmo previsão de carga horária mínima.
Em relação ao descritor Novas Disciplinas, ou componentes curriculares, é preciso
dizer, neste momento, que a Lei n. 13.415, de 2017, promoveu a inclusão de um § 10 ao art. 26,
determinando que “a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base
Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de
homologação pelo Ministro de Estado da Educação”.
Deste modo, esta Consultoria considera prejudicados todas as proposições que veiculam
estas iniciativas inclusivas.
Com relação ao descritor Organização curricular, esta Consultoria igualmente
desconsidera, para análise, duas proposições que, salvo melhor juízo, perderam objeto com a
promulgação da supracitada lei8
Com relação ao descritor Estrutura Curricular, esta Consultoria considerou o descritor
para designar os temas cuja intenção das proposições é de serem inseridos transversalmente nos
componentes curriculares já existentes. Assim, por exemplo, no âmbito da disciplina História,

8

Tratam-se do PL 7181/2014, que dispõe sobre fixação de parâmetros curriculares nacionais em lei com vigência
decenal, bem como o PL 4486/2016, que altera a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, Plano Nacional de
Educação - PNE, visando que a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, mediante proposta do Poder
Executivo, seja aprovada pelo Congresso Nacional.
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poderia ser inserido o estudo da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que este diploma
normativo está inserido historicamente no contexto da redemocratização do país.
Para esta Consultoria, todas as proposições sob tal descritor merecem destaque.
Não obstante, é preciso destacar que tramita na Câmara de Deputados uma Proposta de
Emenda Constitucional (PEC 435/2014), que altera a redação do art. 210 da Constituição
Federal, estabelecendo que a cada dez anos, a lei fixará conteúdos mínimos para a educação
básica e superior, proibindo a aplicação da transversalidade ou técnicas subliminares no ensino
de matéria moral ou orientação religiosa.
Por um lado, aqui está a única referência feita ao estudo sobre a temática do Ensino
Religioso. Por outro lado, o PL 7181/2014, que dispõe sobre a fixação de parâmetros
curriculares nacionais em lei, com vigência decenal, então desconsiderado por conta da
promulgação da Lei 13.415/2017, pode reassumir importância a partir da aprovação da PEC
supracitada, mais um motivo que reforça a afirmação de que, independentemente da
temática ou mérito nela contido, todas as Propostas de Emenda Constitucional merecem
espaço e atenção para debate.
No que tange à Carga horária curricular, a pesquisa identificou 2 (dois) Projetos de Lei
relacionados à disciplina de Educação Física, tida pela legislação como componente curricular
obrigatório, mas de matrícula facultativa.
Pois bem, enquanto o PL 1877/2015 dispões sobre a periodicidade da prática de
educação física na educação básica, o PLS 249/2012 (PL 3046/2015, na CD), altera o § 3º do
art. 26 da LDB, para estabelecer carga horária mínima de 2 horas semanais para o componente
curricular obrigatório educação física, nos ensinos fundamental e médio.
A atenção e espaço para debate destas proposições passam pela consideração que
adiante segue.
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Corolário atinente ao Ensino Integral

Se todas as disciplinas mencionadas nas proposições apresentadas pudessem compor a
Base Nacional Comum, ou mesmo supondo que todos os temas transversais sejam igualmente
contemplados, assim como propostas nas iniciativas, ou mesmo todas as cargas horárias
mínimas estabelecidas sejam consideradas, indubitavelmente incorreremos na inarredável
necessidade de implementação do ensino integral, para dar conta de atender à jornada escolar
que seria configurada.
Esta temática, do ensino integral, consta referida no contexto do descritor Ensinoaprendizagem, mas sua invocação neste momento evidencia aspecto inafastável da Pesquisa,
qual seja, de que que muitas proposições veiculam mais de uma temática, sendo exemplo
notório disto as proposições que veiculam as temáticas Valorização dos Profissionais de
Educação, Programas Suplementares, Infraestrutura e Equipamentos e congêneres, pois tais
descritores não podem ser debatidos à margem da temática Financiamento, que é o
SUPERDESCRITOR identificado na maioria das proposições identificadas.
Portanto, desde já, fixa-se a necessidade de atenção e espaço para debate em torno de
todas as proposições que focalizem tal descritor.
Outro corolário decorrente das temáticas mencionadas, consiste nas isoladas
proposições que dispõe sobre a criação de cursos de ensino preparatórios para ingresso na
educação superior, promovidos no âmbito do ensino público aos alunos matriculados no ensino
médio (PL

6135/2016 e PLS 464/2015, em trâmite na Câmara dos Deputados sob nº

5053/2016).
Tais proposições comportam espaço e atenção para debate, não apenas porque a segunda
decorre da Sugestão nº 20/2014, das Jovens Senadoras Bruna de Souza, Claudineia Oliveira e
Nathalia Janones, e do Jovem Senador Kaique Porto, oriunda de proposição aprovada na 3ª
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Edição do Projeto Senado Jovem e, portanto, de iniciativa popular apresentada pela Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, mas porque sua finalidade é a de propiciar que
tais educandos possam concorrer em igualdade com alunos da rede privada, que custeiam cursos
preparatórios particulares. Salvo melhor juízo, esta Consultoria tem conhecimento de
estabelecimentos de ensino privados que ministram o último ano do ensino médio sob a
metodologia de tais cursos, sob tais características.
A temática, indubitavelmente, merece atenção e espaço para debate, em conjunto ao
debate da implementação do ensino em tempo integral, pois a sua concretização, ampliando a
jornada escolar, propiciará, dentre outros aspectos, inclusive de educação profissional, a
inclusão de novas disciplinas, temas, transversais, estipulação de cargas horárias e mesmo
revisão de conteúdos ministrados, notadamente na etapa do Ensino Médio, o que não elide a
discussão também no Ensino Fundamental, com as considerações pertinentes à etapa.
Em arremate, porque uma Proposição pesquisada veiculou a implantação da Educação
Ambiental como disciplina obrigatória no currículo do ensino público e privado da educação
básica (PL4701/2016), a temática será abordada, até porque existe uma Diretriz Curricular que
disciplina a temática.

Educação Ambiental

A pesquisa também identificou proposições focalizando a temática de Educação
Ambiental, a maioria propondo-a como obrigatória no currículo escolar (PL5604/2016);
componente curricular obrigatório (PL 1181/2015), bem como disciplina (PLs 3789/2015 e
4701/2016).
Estas, como anteriormente aludido, serão descartadas, importando outras, que propõem
a reciclagem de resíduos sólidos na rede pública (PL 6202/16) e também na rede privada (PL
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5860/16 e 1732/2015), a ponto de criação da Semana da Reciclagem e do meio Ambiente nas
escolas do ensino fundamental e médio (PL 53/2015).
Nos termos do art. 7º da Resolução CNE/CP Nº 2/2012, que estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação Ambiental, e em conformidade com a Lei nº 9.795, de 1999,
“reafirma-se que a Educação Ambiental é componente integrante, essencial e permanente da
Educação Nacional, devendo estar presente, de forma articulada, nos níveis e modalidades da
Educação Básica e da Educação Superior, para isso devendo as instituições de ensino promovêla integradamente nos seus projetos institucionais e pedagógicos.”
Sob tal perspectiva, prossegue o art. 16, incisos I a III, preconizando que “a inserção
dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nos currículos da Educação Básica e
da Educação Superior pode ocorrer: pela transversalidade, mediante temas relacionados com
o meio ambiente e a sustentabilidade socioambiental; como conteúdo dos componentes já
constantes do currículo; pela combinação de transversalidade e de tratamento nos
componentes curriculares.”
Deste modo, descartadas as proposições atinentes à temática curricular, merecem
atenção e espaço para debate as proposições que, fulcradas na Resolução supracitada,
determinam a criação da Semana de Reciclagem que pode adotar como uma de suas ações a
reciclagem de resíduos sólidos por meio da coleta de lixo eletrônico, ainda que esta não ocorra
de modo obrigatório, como proposto pelas iniciativas.

Ensino-aprendizagem

Retomando à temática da educação em tempo integral, ao longo das pesquisas que
culminaram nos Produtos apresentados por esta Consultoria, tal perspectiva foi situada no
contexto da temática Ensino-aprendizagem, cujas proposições serão doravante examinadas.
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A temática jornada escolar em tempo integral também merece espaço e atenção para
debate na PEC 28/2015, em trâmite no Senado, que disciplina a garantia progressiva da
educação básica em tempo integral, igualmente sendo veiculada nos Projetos de Lei:

- PL 6840/2013, alterando a LDB, para instituir a jornada em tempo integral no ensino
médio, dispor sobre a organização dos currículos do ensino médio em áreas do
conhecimento.
- PL 4035/2015, dispondo sobre o regime de tempo integral no Ensino de Educação
Infantil e fundamental.
- PLs 479 e 707, ambos de 2015, para dispor sobre a educação em tempo integral
- PLS 255/2015, alterando a LDB e a Lei 13.005/2014 (PNE), para instituir a escola
de tempo integral no ensino fundamental das redes públicas de ensino, estabelecendo
carga horária mínima anual de 1400 horas.
- PLS 765/2015, dispondo sobre a Educação Integral e estabelece diretrizes para a sua
implementação na educação básica, com duração da jornada escolar de, no mínimo,
oito horas, podendo os projetos de educação integral serem desenvolvidos por meio
de convênios com instituições de ensino superior públicas ou privadas.

Evidentemente, que a ampliação da jornada escolar repercute no ensino-aprendizagem,
mas outros fatores também contribuem, como a infraestrutura na perspectiva do espaço físico
ou mesmo na quantidade de alunos por turma. Sob tal perspectiva, merecem destaque os
Projetos de Lei 4731/2012 (PLS 504/2001), 6924/2013 e 4628/2016, que busca estabelecer o
número máximo de alunos por turma na pré-escola e no ensino fundamental e médio.
O ensino-aprendizagem também repercute se o aluno, por algum motivo, não pode
comparecer em sala de aula. Nestes casos, merecem destaque os PLs 3179/2012 e 3261/2015,
o primeiro dispondo sobre a possibilidade de oferta domiciliar da educação básica e o segundo
autorizando o ensino domiciliar na educação básica para os menores de 18 (dezoito) ano, ao
passo que o PLS 359/2016 atribui regime de exercícios domiciliares para o estudante de
qualquer nível de ensino que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, prevendo ao
estudante de qualquer nível de ensino que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção
de criança ou adolescente o regime de exercícios domiciliares, como compensação para faltas
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a aulas presenciais, durante cento e vinte dias a partir da adoção ou da obtenção da guarda
judicial, sendo aludido regime será composto, dentre outros, por tutoria de profissional
habilitado da respectiva instituição de ensino e utilização de recursos e estratégias de ensino a
distância.
E, justamente, a perspectiva da educação à distância é veiculada não apenas em
proposição já referida nesta Discussão, em relação ao estudante em situação de privação de
liberdade, como também no PLS 3758/2015, que institui Sistema Nacional de Educação à
Distância.
Em arremate, três Projetos de Lei veiculam assuntos pungentes no contexto atual do
ensino-aprendizagem:

- PL 605/2016, que institui o Institui o programa "Escola livre" em todo o território
nacional;
- PL 867/2015 e PLS 193/2016, que incluem, entre as diretrizes e bases da educação
nacional, o "Programa Escola sem Partido";
- PL 7180, alteando o art. 3º da LDB para incluir, entre os princípios do ensino o
respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos
valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à
educação moral, sexual e religiosa. Adapta a legislação à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969.
- PL 1859/2015, para dispor sobre o combate à ideologia de gênero.

Programas Suplementares

A análise parte da PEC 36/2015, que altera a redação do art. 208 da Constituição
Federal, criando o Fundo Nacional do Passe Livre Estudantil, dando nova redação ao inc.
VIII do mencionado e seus parágrafos, também inserindo novos, para dispor sobre o acesso
gratuito ao transporte coletivo ao educando regularmente matriculado e com frequência
comprovada na rede pública de ensino de educação básica.
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À toda evidência, a proposta ingressa na seara dos Programas Suplementares,
referidos pelo inciso VII do artigo 208 da Constituição Federal, que preconiza atendimento
ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de material didático escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde.
No bojo da Lei 9.394/96, os Programas Suplementares referidos no inciso VII do artigo
208 são reproduzidos no inciso VIII do artigo 4º, mas no inciso IV do artigo 71 ocorre omissão
do transporte escolar, e extensão do descritor de ‘assistência à saúde’ para ‘assistência médicoodontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social”.
Esta consultoria pondera que seria interessante a temática em torno de todos estes
Programas Suplementares declinados fosse esgotada numa única proposição, que abordasse o
assunto sob todas as perspectivas possíveis.
Buscando contribuir para tal desiderato, a Consultoria aponta as proposições que
merecem atenção e espaço de debate, na construção desta proposta.
Em relação ao material didático escolar, merecem destaque as seguintes proposições:
- PL3881/2012 e PL 325/2015, sobre o fornecimento de uniforme e material escolar
na educação básica.
- PL 5997/2013, obrigando a inserção de alerta sobre as drogas nos livros didáticos
utilizados na rede pública de ensino.
- PL 5066/2016, sobre a obrigatoriedade de inclusão de mensagens educativas sobre
temas atuais nas contracapas das publicações e em outros materiais didáticos
custeados com recursos públicos e distribuídos aos alunos da rede pública de educação
básica do país;
- PL 5925/2013, obrigando a impressão de mensagens educativas sobre saúde em
material didático para o ensino fundamental e médio.
- PL 2422/2015, instituindo o Programa Nacional do Livro Técnico e
Profissionalizante (PNLTP).
- PLS 122/2013, sobre a transferência direta de recursos aos beneficiários do
Programa Bolsa Família para aquisição de material escolar. A proposta estabelece que
a União incentivará o desenvolvimento de programas de transferência direta de
recursos para aquisição de material escolar às famílias beneficiadas pelo Programa
Bolsa Família que tenham em sua composição crianças e adolescentes entre 4 (quatro)
e 17 (dezessete) anos matriculados em escolas públicas. Dispõe que a União poderá
firmar convênios com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal para
implementação desse programa.
43

Sobre a vertente do transporte escolar:
- PL 2508/2015, para estabelecer novos valores a serem repassados pelo FNDE aos
Estados, Distrito Federal e Municípios para complementação do custeio do transporte
escolar, e estabelece critérios à atualização dos valores;
- PL 7829/2017, dispondo sobre a obrigatoriedade do fornecimento de transporte
escolar a estudantes matriculados em escolas técnicas agrícolas, nas condições que
especifica.
- PLC 19/2012, para dispor que os Estados incumbir-se-ão de assumir o transporte
escolar dos alunos e permitir aos professores da rede estadual apenas o uso de assentos
vagos disponíveis nos veículos nos trechos autorizados. Estabelece que incumbe aos
Municípios assumir o transporte escolar dos alunos e permitir aos professores da rede
municipal apenas o uso de assentos vagos disponíveis nos veículos nos trechos
autorizados. Disciplina que cabe aos Estados articularem-se com os respectivos
Municípios para atender o disposto nessa Lei de forma que atenda aos interesses dos
alunos e dos professores. Revoga a Lei nº 10.709/2003 que trata sobre o transporte
escolar dos alunos da rede de ensino estadual e municipal.
- PL 1697/2015, alterando a Lei nº 7.713, de 1988, para isentar de Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza para empresas de transporte público urbano
intramunicipal que ofereçam transporte gratuito aos estudantes dos ensinos
fundamental e médio.
- PL 2162/2015, autorizando o transporte intermunicipal e interestadual de estudantes
de cursos técnicos, superiores e tecnológicos e de graduação por veículos mantidos e
adquiridos pelos entes federados por meio dos programas instituídos pela
União para transporte escolar, como o Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar - PNATE e o Programa Caminho da Escola.
- PL 5509/2013, alterando a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, que institui o
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e o Programa de
Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos,
dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera
o art. 4º da lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e dá outras providências. A
proposta estabelece que as ações relacionadas ao transporte escolar abrangerão o
transporte intermunicipal de alunos.
- PL 7952/2014, instituindo o passe livre estudantil, como garantia do direito social
ao transporte, para alunos matriculados em instituições públicas ou privadas de
ensino.

No âmbito da alimentação escolar:
- PL 8079/2017, sobre a obrigatoriedade de se transferir os recursos do PNAE a
creches, pré-escolas e escolas qualificadas como entidades filantrópicas, ou por elas
mantidas, ou que sejam conveniadas com os Estados, com o DF ou com os
Municípios.
- PL 7039/2017, sobre o consumo da alimentação oferecida no âmbito dos programas
de alimentação escolar, por parte dos professores e demais servidores, em efetivo
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exercício na rede pública de ensino, como prática educativa e de integração
comunitária.
- PL 4161/2015, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa
Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica, para estabelecer que os
gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE deverão ser entregues pelos
contratados no prazo de validade igual ou inferior à metade do tempo total de validade
dos referidos alimentos.
- PL 2620/2015 e PL 6194/2016, para excluir os polos do sistema UAB das
instituições beneficiárias do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
PL 1185/2015, sobre a substituição de alimentos não saudáveis, nas escolas de
educação infantil e do ensino fundamental, público e privado.
- PL 3348/2012, para estender as diretrizes da alimentação escolar às instituições
privadas de ensino e vetar o comércio no interior das escolas de alimentos de baixo
teor nutricional;
- PL 4361/2016, criando o programa “Alimentação para Todos" nas escolas da rede
pública e privado de ensino;
- PL 7342/2017, para estabelecer critérios de reajuste dos repasses do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativos ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).
- PL 4012/2015, sobre o atendimento da alimentação escolar.

- PL 3606/2015, disciplinando a prevenção da obesidade infantil e a promoção da
alimentação adequada nas escolas de educação básica das redes públicas e privadas
do País;
- PL 6852/2013, alterado os arts. 17 e 20 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009,
com relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
- PL 2505/2014, estabelecer novos valores a serem repassados pelo FNDE aos
Estados, Distrito Federal e Municípios para complementação do custeio da
alimentação escolar, e estabelece critérios para atualização dos valores.
- PL, 6162/2013, para estabelecer novos valores a serem repassados pelo FNDE aos
Estados, Distrito Federal e Municípios para complementação do custeio da
alimentação escolar, e estabelece critérios para atualização dos valores.
- PL 3318/2016, acrescentando inciso ao caput do art. 19 da Lei nº 10.696, de 2003,
para inserir, no Programa de Aquisição de Alimentos, a distribuição de sementes para
plantação de hortas nas escolas públicas de educação básica.
- PL 4746/2016, concedendo benefício fiscal aos comerciantes varejistas de produtos
alimentícios que doarem alimentos a instituições públicas de ensino fundamental,
médio ou superior

Ainda sobre a temática de Programas Suplementares, uma vez que o inciso IV do artigo
71 da LDB amplia o descritor constitucional de ‘assistência à saúde’ para ‘assistência médico45

odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social”, muitas são as
proposições que disciplinam o atendimento psicológico e psicopedagógico, ao passo que o PL
1270/2015 institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Merecem destaque as
seguintes proposições:
- PL 4028/2015 e 4028/2916, instituindo política nacional de assistência à saúde do
estudante na rede pública de ensino.
- PL 1368/2015, sobre a prioridade, para aos alunos da rede pública de ensino, na
assistência à saúde.
- PL 5676/2016, incluindo professores e alunos de escolas públicas e privadas, entre
os grupos prioritários nas campanhas de vacinação contra a gripe.
- PL 885/2015, obre a obrigatoriedade da concessão de Kit básico de Higiene pessoal
nas escolas públicas.
- PL1460/2015, sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos de ensino, públicos e
privados, em funcionamento no território nacional, manterem aparelho desfibrilador
externo automático.
- PL 7315/2014 e PL1643/2015, sobre a obrigatoriedade de instalação de ambulatórios
para pronto atendimento de primeiros socorros, com a permanência mínima de um
profissional da área de saúde em cada estabelecimento de ensino da educação básica.
- PL 570/2013, sobre a obrigatoriedade de implantação de um posto de saúde em cada
escola de ensino fundamental e médio.
- PL 2709/2015, obrigando a existência de enfermaria e a permanência de técnico de
enfermagem em estabelecimentos de ensino que atendam a quinhentos ou mais
alunos.
- PL 4221/2015, determinando que as Escolas de Ensino Fundamental e Médio das
redes pública e privada monitorarem o índice de massa corporal (IMC) dos alunos,
objetivando tratar precocemente os transtornos alimentares.
- PL 5668, obrigando a criação de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) em todos os estabelecimentos de educação básica e superior
PL 6545/2013, sobre a inclusão de serviços básicos de prevenção oftalmológica nas
atividades escolares do ensino fundamental.

Ainda no âmbito dos Programas suplementares, agora sob a perspectiva e exames:
- PLC 104/2015, estabelecendo a obrigatoriedade de o poder público oferecer exame
de acuidade auditiva e visual para os alunos que ingressam no ensino fundamental.
Para a realização dos exames, os Estados e os Municípios contarão com a assistência
financeira do Ministério da Saúde. Caso os testes detectem algum problema, o aluno
será obrigatoriamente encaminhado a um especialista do Sistema Único de Saúde –
SUS. Tramita em conjunto com o PLS 483/2011 e 214/2015.
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- PL 7211/2017, acrescentando dispositivo à LDB para estabelecer a obrigatoriedade
de exames de acuidade visual e auditiva em crianças matriculadas nos sistemas
públicos de ensinos e dá outras providências.
- PL 214/2015, tornado obrigatório o exame de acuidade visual em todos os alunos
matriculados no ensino fundamental. Tramita em conjunto com o PLS 483/2011 e
104/2015.
- PL 7211/2017, acrescentando dispositivos à Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para estabelecer a
obrigatoriedade de exames de acuidade visual e auditiva em crianças matriculadas nos
sistemas públicos de ensinos e dá outras providências.
- PL 665/2015, dispondo sobre a obrigatoriedade da realização de exames
oftalmológicos e otorrinolaringológicos nos estudantes matriculados na rede pública
ou particular de ensino fundamental e ensino médio.
- PL 454/2015, dispondo sobre a realização de exames toxicológicos nos adolescentes
matriculados na rede de ensino.
- PL 4030/2015, instituindo o exame de vista obrigatório para todo aluno que iniciar
o ensino fundamental.
- PL 1186/2015, dispondo obre a obrigatoriedade de exames oftalmológicos e
auditivos nas escolas de ensino fundamental da rede pública.
- PL 3275/2012, instituindo o Exame Médico Anual para todos os alunos da rede
pública oficial da Educação Básica.
- PL 3968/2012, dispondo sobre a obrigatoriedade da realização do teste de avaliação
ortopédica da coluna "teste do minuto", em toda rede de ensino pública ou privada.

A referência ao serviço de ortopedia na última proposição referidas nas duas últimas
perspectivas mencionadas remete a análise de uma gama de proposições que alude ao
atendimento por profissionais da área da saúde, como também de outros campos do saber:

- PL 557/2013, 7646 e 8225, ambos de 2014, e PL 209/2015, sobre a política de
assistência psicopedagógica em todas as escolas da rede pública de ensino, inclusive
para profissionais da educação.
- PL 2322/2015, sobre o acompanhamento pedagógico de crianças e adolescentes na
escola pelos pais ou responsáveis legais.
- PL 6698/2016, obrigando a presença de profissional da área de Fonoaudiologia em
todas escolas públicas e privadas de ensino fundamental.
- PL 1543, 1545, 1695 e 2527, todos de 2015, e PL 4401/2016, sobre a oferta de
atendimento psicológico nas escolas de educação básica, fundamental e ensino médio,
inclusive para professores.
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Ainda, a pesquisa identificou demanda ainda não contemplada pela legislação
hodierna, mas que pode impacta mudança no marco regulatório da educação concerne a oferta
de serviço de orientação vocacional. Sob tal perspectiva, merecem destaque as seguintes
proposições:
- PL 6063, 6214 e 6510 todos de 2013, bem como PL 031 e 1275, ambos de 2015, para
instituir a obrigatoriedade da oferta de orientação vocacional gratuita aos alunos do
ensino médio;
- PL 3305/2015, sobre a obrigatoriedade na realização gratuita de testes vocacionais
para todos os alunos matriculados no 3° (terceiro) ano do ensino médio e dá outras
providências, objetivando nortear o estudante na escolha de sua graduação superior.

- PL 4209/2015, sobre a obrigatoriedade na realização gratuita de testes vocacionais
para todos os alunos matriculados no 3° (terceiro) ano do ensino médio e dá outras
providências, objetivando nortear o estudante na escolha de sua graduação superior
- PLC 8/12, dispondo, sobre a obrigatoriedade da presença do orientador educacional
nas instituições públicas de educação básica. A proposta obriga a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios a manter, nos respectivos sistemas de ensino,
profissionais de educação, de nível superior, habilitados em pedagogia com ênfase em
orientação educacional, para atender às instituições públicas de educação infantil, de
ensino fundamental e de ensino médio, concedendo o prazo de 5 anos para o
cumprimento da obrigação.
- PL 2447/2015, para instituir a Semana Nacional da Vocação nas escolas públicas
e privadas do ensino médio.
- PL 2873/2015, sobre a prestação de assistência religiosa e espiritual por meio de
capelania nos estabelecimentos que menciona

Em arremate, esta Consultoria pondera que não basta agrupar as perspectivas de
Programas Suplementares ofertados numa única proposta, devendo ser dirimida a questão em
torno de quais Programas podem ou não ser considerados como despesas de manutenção e
desenvolvimento do ensino, pois nem todas são.
Na esteira dessa discussão, insta destacar a importância de debate em torno da PEC
239/2013, que dá nova redação ao § 4º do art. 212 da Constituição Federal, estabelecendo
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recursos para o financiamento dos programas suplementares de alimentação e assistência à
saúde na rede pública de ensino.
De igual modo, emerge importância três outras proposições, o PLS 573/2015 altera os
artigos 70 e 71 da Lei n. 9.394, de 1996, para considerar as despesas com alimentação e
uniformes escolares como de manutenção e desenvolvimento do ensino, ao passo que, na
Câmara, tramitam os Projetos de Lei 1.166 e 3.879, ambos de 2015, incluindo a merenda escolar
entre as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino pelos Municípios, sendo que a
última proposição também insere a assistência psicológica, que igualmente é ventilada no PL
8013/2014.
Em arremate da temática, tramita na Câmara o PL 5668/2013, tornando obrigatória a
criação de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIIPA) em todo o
estabelecimento de educação básica e superior. A medida pode ser enquadrada como Programa
Suplementar de assistência ao educando, como também pode ser situada no âmbito da temática
de Segurança, próximo descritor a ser analisado.

Segurança, Combate à Violência e à Drogadição e respectiva Repercussão Penal

Reiterando consideração feita no Produto 2, esta Consultoria considera relevante as
proposições que veiculam as temáticas Segurança, Combate à violência e Combate à
drogadição, com inarredável Repercussão penal, evidenciando a emergência do assunto no
âmbito educacional, pois são assuntos olvidados pela legislação educacional, que precisa
avançar junto com as demandas da sociedade e, sob tal perspectiva, infelizmente esta vem
sentido o impacto de crescente violência instaurada e que não escolhe quem atinge, seja do
ponto de vista da conduta ativa ou passiva.
Neste contexto, merecem destaque as seguintes proposições:
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- PL 708/2015, estabelecendo normas gerais sobre segurança escolar e dá outras
providências.
- PL 6504/2013, instituindo a criação da campanha anti-bullying nas escolas públicas
e privadas de todo país, com validade em todo Território Nacional.
- PL 5826/2016, para incluir o combate a todas as formas de violência e a promoção
de cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino.
- PL 5283/2013, obrigando plano de evacuação em situações de risco em todos os
estabelecimentos de ensino.
- PL 6228 e 6248, ambos de 2016, proibindo o uso de produtos fumígenos junto a
entradas de hospitais, postos de saúde e estabelecimentos de educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio.
- PL 2780, sobre segurança e a proteção à infância e à juventude no ambiente
educacional.
- PL 3037/2015, registra o respeito à alteridade como princípio do ensino no Brasil.

- PL 5540/2013, obrigando a adoção de sistema de segurança no interior dos
estabelecimentos de ensino.
- PL 8169/2014, obrigando a instalação de portais de raios-X nas escolas pública e
privadas.
- PL 3273/2012, dispondo sobre a Política de Prevenção à Violência contra
Educadores e dá outras providências.
- PL 7120/2017, qualificando os crimes de homicídio e lesão corporal cometido contra
profissionais da educação, na forma que indica.

Em arremate à temática, no âmbito do Senado, o PLS 88/2014 altera a LDB para
determinada a obrigatoriedade da instalação de sistema de segurança baseado em monitoramento,
por meio de câmeras de vídeo nas escolas públicas e privadas da educação básica.
O PLS 438/2012 acrescenta inciso XI ao artigo 12 da Lei nº 9.394/96, para dispor
sobre a prevenção à violência nos estabelecimentos de ensino que, observadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de promover programas de
prevenção à violência, sob o fim de assegurar um ambiente escolar seguro, pacífico e solidário,
determinando que para alcançar essa finalidade os estabelecimentos de ensino poderão
estabelecer parcerias com as autoridades judiciárias, sanitárias e de segurança pública.
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A temática não poderia estar mais em voga, sobretudo posteriormente aos lamentáveis
episódios ocorridos na Creche Gente Inocente, no Município de Janaúba – MG e no Colégio
Goyases, em Goiânia.
Também abordando as temáticas supracitadas, mas com repercussão penal, duas
proposições alteram o Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940), para
aumentar a pena do crime de lesão corporal cometido nas dependências de estabelecimentos de
ensino ou hospitalares (PL 3339/2015) e inserir nova circunstância agravante no Código Penal,
atinente à prática de crime no interior ou até a distância de mil metros de estabelecimento de
ensino. Também merecem destaque outras proposições que, conquanto digam respeito à
educação, são veiculadas no bojo da legislação penal:

- PL 7120/2017, qualificando os crimes de homicídio e lesão corporal cometido contra
profissionais da educação.
- PL 3189/2012, aumentando a pena e qualifica o crime cometido contra professores,
em ambiente escolar.
- PL 3036/2015, qualificando e/ou aumentando a pena em 1/3 nos casos de crimes de
homicídio, lesão corporal, injúria e dano cometido contra professor ou profissional de
educação, aumentando a pena para contravenção penal de vias de fato em
estabelecimento de ensino e incluindo o estabelecimento de ensino nas situações
protegidas contra arma de foto e causa de deflagração.
- PL 1196/2015, para qualificar a conduta de agressão contra professores e outros
profissionais do ensino.

Repercussão tributária

Saindo da esfera de repercussão penal, mas entrando em outra esfera que impacta em
temática da legislação educacional, merecem destaques inúmeras proposições que alteração a
legislação tributária, permitindo ao contribuinte a dedução integral, no Imposto de Renda, de
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despesas com educação sua e de seus dependentes9, também havendo proposições que estendem
o benefício à pessoa jurídica10.
Conquanto tais iniciativas fomentem o acesso e permanência à educação, o impacto
financeiro gerado precisa ser devidamente avaliado pelo Poder Público, pois a aprovação das
propostas pode repercutir na redução de receita, daí a necessidade de espaço e atenção para tais
debate de tais iniciativas.

Acesso e permanência

Independente da questão tributária, a temática do Acesso e permanência é deveras
importante na perspectiva do direito fundamental à educação. Por tal razão, merecem atenção
e espaço para debate as seguintes proposições:

- PL 615/2015, com repercussão consumerista, inserindo parágrafos 8º e 9º no art. 1º
da Lei nº 9.870/99, vedando a cobrança a qualquer título, para a admissão de alunos
pelos estabelecimentos de ensino.
- PL 3799/2012, alterando a LDB para dispor sobre a possibilidade de matricular a
criança no ensino fundamental no ano em que completar 6 (seis) anos de idade.
- PL 6403/2013, também alterando a LDB, para garantir ao aluno do ensino médio,
que possui contrato formação desportiva ou estiver inscrito no Programa Bolsa Atleta,
prioridade de matrícula em escola próxima a sua residência ou ao ambiente de
treinamento.
- PL 7054/2017, apara incluir a isenção de pagamento de taxas para a inscrição em
processos seletivos também nas instituições federais de ensino básico e profissional.
- PL 6473/2016, alterando a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre
o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de
nível médio e dá outras providências, para possibilitar a comprovação da
autodeclaração por meio de documentos originais e/ou entrevista pessoal.

9

PLs 3930, 4055 e 4257, todos de 2012; PLs 5083, 5137, 5407, 5598, 6766 e 6872, todos de 2013; PLs 8012 e
8320, ambos de 2014; PLs 164, 1146 e 1491, todos de 2015; PLs 4362, 5265, 5629 e 5855, todos de 2016.
10
O PL 3362/2012 e o PL 6232/2016 estabelecem a dedutibilidade das despesas com educação efetuadas com
empregados, para fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, ao passo que o PL 1697 estabelece isenção de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
para empresas de transporte público urbano intramunicipal que ofereçam transporte gratuito aos estudantes dos
ensinos fundamental e médio.
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- PL 4563/2016, também alterando a LDB, para garantir a efetivação da matrícula dos
alunos advindos da rede particular de ensino em qualquer unidade escolar da rede
pública de ensino básico".

Três projetos merecem destaque, no âmbito da Educação Profissional, atingindo o
atendimento de populações em situação de risco, no caso, o PL 2182/2015, que acrescenta §5º
ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), para dar atendimento preferencial a
estudantes em regimes de acolhimento institucional; o PL 4374/2016, que inclui inciso V ao
mencionado artigo da Lei 12512/2011, conferindo atendimento prioritário no Programa aos
jovens com registro em orfanato; e o PL 5976/2013, também acrescentando inciso ao
mencionado dispositivo, para inserir as mulheres em situação de violência doméstica ou
familiar entre os destinatários prioritários do mencionado Programa.
Ademais, no âmbito das Modalidades de Ensino, merecem destaque o PL 2721/2015,
garantindo a oferta sistemática de classes de Educação de Jovens e Adultos - EJA, em todos os
segmentos e, em, no mínimo, dois turnos; e o PL 4935/2016, permitindo a utilização do fundo
para o pagamento de curso de ensino superior ou técnico profissionalizante do trabalhador, de
seu cônjuge e de seus dependentes.
Outrossim, não se pode olvidar que um importante instrumento para garantir o acesso e
permanência

na

Educação,

aqui

especificamente

abordando

o

Ensino

Técnico

Profissionalizante, guarda relação com o transporte escolar. Sob tal perspectiva, merecem
destaque, para atenção e espaço de debate, as seguintes proposições:

- PL 3410/2012, assegurando transporte escolar aos beneficiários da Bolsa-Formação
Estudante do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
- PL 4054/2015, dispondo sobre a criação do "Programa de Transporte Social Técnico
e Universitário", para custear deslocamento dos alunos do ensino técnico e
universitários em âmbito intermunicipal.
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- PL 7762/2017, autorizando o acesso ao transporte escolar, de propriedade dos entes
federados, em nível intermunicipal e interestadual aos estudantes de cursos técnicos,
superiores e tecnológicos e de graduação.
- PL 4952/2016, ampliando o rol de beneficiários e ofertantes do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, para autorizar o transporte
intermunicipal e interestadual de estudantes de cursos técnicos, superiores tecnológicos
e de graduação por veículos adquiridos pelos entes federados por meio dos programas
de transporte escolar instituídos pela União.
- PL 2162/2015, autorizando o transporte intermunicipal e interestadual de estudantes
de cursos técnicos, superiores e tecnológicos e de graduação por veículos mantidos e
adquiridos pelos entes federados por meio dos programas instituídos pela União para
transporte escolar, como o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE e o Programa Caminho da Escola.

Infraestrutura

A pesquisa abordou a temática Infraestrutura, descritor que engloba os termos
Equipamentos e Insumos, bem como as expressões Espaço Físico, Mobiliário Urbano e
Tecnologia Educacional.
Merecem destaque as Propostas de Emenda Constitucional em trâmite na Câmara dos
Deputados, para destinar recursos da participação no resultado ou da compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural, para as áreas da educação e infraestrutura, dentre
outras (PECs 220/2012 e 245/2013).
Por certo, nestas proposições, o descritor Infraestrutura é genérico, com abrangência
para outras áreas que não apenas Educação.
Todavia, como o termo possui aplicabilidade no contexto educacional, as proposições
que buscam alterar a Constituição são aqui consideradas como dignas de destaque.
Já no âmbito dos Projetos de Lei propriamente ditos, merecem destaque para debate o
PL 4901/2012, que sob o propósito de alterar o artigo 74 da LDB, para estender o padrão mínimo
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de oportunidades educacionais a toda a educação básica, inova o marco regulatório educacional
ao conceituar insumos e contemplar lista de destes, relativos à infraestrutura escolar.
Para a Consultoria, a atenção detida sob tal proposição permitirá definir um marco legal
em torno da temática, que servirá de ponto de partida conglobar em conjunto todas as inciativas
em trâmite, versando sob tais descritores, merecendo destaque quatro proposições, em especial:

- PL 6031/2016, alterando a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para estender o
Regime Diferenciado de Contratações Públicas às aquisições de equipamentos
destinados a escolas e hospitais públicos.
- PL 7861/2017 e PL 3545/2015, para dispor sobre a inclusão digital e a criação do
Programa Incentivos para a Informatização das Escolas Públicas de Educação Básica.
- PLS 691/2015, que institui o Programa Nacional de Investimento e Fortalecimento da
Educação (PRONIFE), com a finalidade de captar e canalizar recursos destinados à
reforma, ampliação, e estruturação de escolas e creches municipais, estaduais, federais
e do Distrito Federal, e às instituições privadas de educação especial mantidas por
entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) como beneficentes de assistência social de atendimento direto e gratuito ao
público, e altera as Leis nos 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e 9.532, de 10 de
dezembro de 1997. A proposta estabelece que a partir do ano-calendário de 2016 e até
o ano-calendário de 2021, inclusive, poderão ser deduzidos do imposto de renda devido
pelas pessoas físicas ou jurídicas os valores despendidos a título de doação, no apoio
direto a projetos de reforma, ampliação, e estruturação dos estabelecimentos de ensino
supracitados.

Ainda em relação à temática, duas proposições permitem o uso do espaço físico escolar,
durante os fins de semana, feriados e recessos, para desenvolvimento de atividades culturais,
esportivas e de lazer, também conjugam como descritor a expressão participação da comunidade,
temática que pode ser analisada em associação aos também descritores.
Antes, porém, de tratar da Participação Pública enquanto direito, é preciso abordar a
perspectiva do dever, plasmado no descritos Responsabilidades.

Responsabilidades

55

A pesquisa tratou de sistematizar proposições que guardam relação com a temática da
responsabilidade. Este descritor diz respeito não apenas aos próprios educandos, seus pais e
responsáveis, como também aos profissionais da educação, estabelecimentos e sistemas de
ensino, culminando da identificação do papel dos entes federados.
Quanto à reponsabilidade dos educandos, merecem atenção o PL 7307/2014, que altera
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1.990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,
para prever sanções à criança e ao adolescente estudante que desrespeitar as regras de conduta
da instituição de ensino na qual estiver matriculado; bem como o PL 1/2015, que acrescenta o
art. 53-A a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências", a fim de estabelecer deveres e responsabilidades à
criança e ao adolescente estudante.
Em relação aos pais, despontas outras duas proposições, o PL 7424/2017, que obriga os
pais ou responsáveis legais de alunos do ensino fundamental a comparecer a cada bimestre às
escolas de seus filhos para acompanhar o desempenho escolar; e o PL 3146/2012, que dispõe
sobre a apresentação do Cartão da Criança ou da Caderneta de Saúde da Criança nas escolas
públicas e privadas do Sistema Nacional de Educação.
Em relação aos estabelecimentos de ensino, também emergem duas proposições, no
caso, o PL 6555/2016, que inclui os estabelecimentos de ensino médio dentre os que deverão
comunicar ao Conselho Tutelar os casos que especifica; e o PL 925/2015, que estabelece que
instituições de ensino, de cuidados e de recreação, públicas e privadas, comuniquem aos
responsáveis acerca do não comparecimento de criança à instituição.
Já no que tange à responsabilidade dos entes federados, desponta como digno de atenção
o PL 5519/2013, que institui o Sistema Nacional de Educação; bem como o PL 6144/2016, que
altera o art. 34 da LDB para dispor sobre diretrizes a serem adotadas pelos Estados, Municípios
e Distrito Federal na gestão de redes de Educação de Tempo Integral, além dos Projetos de Lei
56

Complementar 413/2014 e 337/2016 que, respectivamente, visando responder especificamente
às disposições do art. 23 da Constituição Federal, estabelece o Plano Nacional de Educação; e
dispõe sobre instrumento de cooperação federativa para transferência à União de competências
educacionais de Estados, Distrito Federal e Municípios.

Participação da Comunidade

Se a Responsabilidade, em matéria educacional, implica um dever; por outro lado, a
Participação da Comunidade reveste-se de um direito, seja para efeito de Controle Social como
para Valorização da experiência da extraescolar e, como tal, despontam como dignas de espaço
e atenção para o debate as seguintes proposições:
- PL 144/2015, dispondo sobre o protagonismo juvenil
- PLs 252 e 1224, ambos de 2015, dispondo obre a criação, organização e atuação dos
Grêmios Estudantis nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio públicos e
privados.
- PLs 5946/2013 e 8224/2014, acrescendo inciso ao art. 473 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), para permitir a falta do empregado ao trabalho um dia a cada
semestre, quando necessitar comparecer às reuniões na instituição de ensino básico de
seus dependentes.

Gestão democrática

Retomando ao campo das responsabilidades, existe uma que pode ser compartilhada
entre os atores educacionais, o que remete à análise da temática Gestão democrática, donde
despontam as seguintes proposições:
- PL 55604/2013, instituindo a eleição direta para diretores de escolas pública
- PL 2971/2013, que dispõe sobre a responsabilidade na gestão educacional
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- PL 6798/2013 e PLs 2752 e 2759, ambos de 2015, dispondo sobre normas gerais e
requisitos para o exercício da função de direção de unidade escolar de educação
básica.

Permanência (frequência)

Merece destaque a PEC 37/2014, em trâmite no Senado, que altera o § 3º do art. 208
da Constituição Federal, para estabelecer o dever do poder público de recensear os educandos
na educação básica obrigatória, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis,
pela frequência à escola.
Em relação aos Projetos de Lei propriamente ditos, três proposições merecem destaque:

- PL 89/2015, que altera a Lei nº 8.069/990, para determinar que os dirigentes de
instituições de educação pré-escolar e de ensino fundamental notifiquem faltas
consecutivas superiores a 3 (três) dias e sinais de maus tratos envolvendo seus alunos.
- PL 6137/2013, que altera o inc. VIII do art. 12 da Lei nº 9.394/96, para obrigar a
notificação de faltas escolares ao Conselho Tutelar e demais autoridades quando
atingir o percentual de trinta por cento.
- PLS 293/2014, que altera a Lei nº 9.394/96, para aumentar, na educação básica, a
frequência mínima exigida para aprovação. A proposta altera o inc. VI do art. 24 da
LDB, para dispor que o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o
disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a
frequência mínima de oitenta e cinco por cento do total de horas letivas para
aprovação. Estabelece que a Lei entra em vigor em primeiro de janeiro do ano
subsequente ao de sua publicação.

Avaliação e Qualidade de ensino

Os descritores supracitados são comumente mencionados em conjunto, notadamente
porque uma maneira de se aferir a qualidade do ensino ministrado é por meio da avaliação
realizada.
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Todavia, não se pode afirmar que apenas deste modo a qualidade de ensino é
identificada, tanto que a PEC erigida para atenção e espaço de debate não contempla nenhum
dos descritores, mas encerra sua finalidade.
Neste sentido, a PEC 53/2016, em trâmite no Senado, busca alterar os arts. 9º e 37 da
Constituição Federal para estabelecer a educação como serviço essencial, o que
inarredavelmente repercute no exercício do direito de greve, pois a legislação que disciplina tal
prerrogativa elenca quais são os serviços essenciais, cuja oferta não pode ser interrompida, mas
não contempla hoje, dentre o rol de atividades, a educação, o que causa incomensurável prejuízo
ao alunado, sobretudo aqueles com deficiência intelectual.
Em relação aos Projetos de Lei propriamente ditos, tramita o PLS 185/2012 (PL
8130/2014, na CD), que altera o art. 4º, inc. IX da LDB, para assegurar a presença de
professores devidamente qualificados nas redes públicas de ensino qualidade do ensino,
proposição de iniciativa da estudante de ensino médio Adriele Henrique Souza, participante da
edição de 2011 do Programa Senado Jovem, tramitada sob Sugestão 25/2011, aprovada no
âmbito do Programa Senado Jovem Brasileiro, apreciada pela Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (CDH), que, pelo ato de aprová-la, converteu-a em proposição
legislativa de sua autoria.
Também o PL 821/2015, que acrescenta § ao art. 67 da Lei nº 9.394, de 1996, de
diretrizes e bases da educação nacional, para determinar a inserção obrigatória de prova prática
didática nos concursos públicos para provimento de cargo de magistério na educação básica
voltado para a docência, é iniciativa que busca assegurar a qualidade de ensino, todavia
prevendo avaliação não dirigida ao estudante.
Em relação aos descritores em conjunto, merecem destaque as seguintes proposições:
- PLS 299/2014, que dispõe sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
e sobre a obrigatoriedade de seu cálculo para todos os estabelecimentos de educação
básica das redes pública e privada, com exceção das escolas exclusivamente de
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educação especial, com observância das disposições da Lei nº 13.005, de 25 de junho
de 2014.
- PLs 5325/2013 E 7378/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, nas
escolas públicas de educação básica de todo o País, em locais de ampla visibilidade,
de placas contendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) obtido
pela escola, bem como o IDEB médio do Município e do Estado em que a mesma está
localizada.
- PL 2843/2015, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica - SINAEB.
- PLs 3419/2015 e 4326/2016, que criam e regulamentam o Sistema Nacional de
Estatísticas e Avaliação da Educação Básica - SINEAEB e dá outras providências.

Em arremate, considerando que o descritor Qualidade de Ensino não está interligado
apenas com o descritor Avaliação, também sendo repercutido no âmbito da Frequência Escolar,
merece destaque para espaço e atenção no debate o PLS 467/2012 (PL 8131/2014, na CD), que
altera a LDB, acrescentando inciso VIII e parágrafo único ao art. 24 da referida lei, para
incumbir o sistema de ensino de identificar os estudantes de baixo rendimento e inseri-los em
plano de recuperação. A aludida proposta incumbe ao respectivo sistema de ensino, mediante
ação conjunta e integrada dos órgãos executivos e normativos e da unidade de ensino,
identificar, até o final do primeiro bimestre letivo, os estudantes do ensino fundamental e médio
com baixo rendimento ou baixa frequência, a fim de inseri-los em plano de recuperação; dispõe
que o plano de recuperação de que trata o inciso VIII será elaborado com base no levantamento
das causas do baixo rendimento ou da baixa frequência dos estudantes identificados e
contemplará alternativas para superação do problema, entre elas a previsão de ampliação do
horário de frequência escolar, de visita de educadores ao ambiente familiar e, quando
necessário, de assistência psicológica aos estudantes.

Valorização dos Profissionais da Educação
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A temática sobre Valorização dos Profissionais desponta como a segunda mais
veiculada nas Propostas de Emenda Constitucional em tramitação no Congresso Nacional,
perdendo apenas para o descritor Financiamento, ao qual está conjugado em algumas das
proposições.
Reiterando que todas s proposições são relevantes, cabe aqui apenas indicá-las, mas a
leitura do enunciado por si só evidencia que o assunto que encerra guarda relação, efetivamente,
com a valorização destes profissionais:

- PEC 49/2013, em trâmite no Senado, alterando a Constituição Federal para valorizar
o exercício do magistério e qualificar a ação dos professores das redes públicas de
educação básica: a) acrescentando § 13 ao art. 37, limitar a 40 horas semanais a carga
horária do servidor que ocupe dois cargos públicos, quando um dos cargos se tratar
de magistério da educação básica e, b) inserindo art. 206-A, estabelecer, como critério
à aprovação do professor da educação básica no estágio probatório, o domínio das
técnicas didáticas e dos conhecimentos de cultura geral e pedagógica, segundo
diretrizes nacionais, assegurada a oferta gratuita, em regime de colaboração, de cursos
de capacitação previamente à avaliação, no horário de trabalho e com presença
obrigatória.
- PEC 80/2015, também em trâmite no Senado, instituindo a carreira nacional do
magistério público da educação básica, alterando p art. 30, inc. VI para referir o novo
art. 211-A, este qual determina que o magistério público da educação básica será
organizado em carreira nacional.
- PEC 20/2015, em trâmite na Câmara dos Deputados, também instituindo o
Magistério Público Nacional e dá outras providências, alterando os arts. 205 e 206 da
Constituição Federal.

Por sua vez, a referida temática, em conjugação com o descritor Financiamento,
desponta em outras quatro iniciativas, sendo aplicado o raciocínio exposto no parágrafo
antecedente:
- PEC 188/2012, em trâmite na Câmara dos Deputados, criando o Fundo Nacional de
Valorização do Professor da Educação Básica para o pagamento do Bônus de
Magistério dos Professores da Rede Pública dos Estados, Distrito Federal e
Municípios.
- PEC 390/204, também em trâmite na Câmara dos Deputados, alterando o art. 169 da
Constituição Federal e o artigo 38 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para possibilitar a ampliação de limite de despesas com pessoal ativo nas
áreas da saúde e da educação.
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- PEC 406/2014, também em trâmite perante a Câmara dos Deputados, acrescentando
§ 5º ao art. 167, para permitir a transferência voluntária de recursos e a concessão de
empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e
Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento dos profissionais do
magistério da educação básica em efetivo exercício dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
- PEC 55/2013, em trâmite no Senado, alterando o art. 206 da Constituição Federal
para criar o Incentivo para Valorização dos Profissionais da Educação Básica Pública,
acrescentando-lhe § 2º, dispondo que lei nacional instituirá o Incentivo para
Valorização dos Profissionais da Educação Básica Pública, pelo qual caberá à União
financiar adicional pecuniário incorporável aos proventos de aposentadoria, nunca
inferior a sessenta por cento da remuneração total, para os profissionais da educação
das redes estaduais e municipais da educação básica contratados no regime de
quarenta horas semanais, com dedicação exclusiva comprovada, segundo
regulamento.

Saindo das Proposições Constitucionais e adentrando nos Projetos de Lei propriamente
ditos, a análise tem início com os Projetos de Lei Complementar nºs 136 e 145, ambos de 2010;
393, 398 e 429, todos de 2014; e 397/2017, alterando a Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências, para excluir do teto das despesas de pessoal as relativas
aos professores das redes públicas estadual e municipal de ensino.
Já em prelação aos Projetos de Lei Ordinária, na esteira das PECs 20 e 80, ambas de
2015, retrocitadas, tramitam o PL 2286/2015 (PLS 320/2008) que autoriza o Poder Executivo
a criar o Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para Todos (PFE) e a Carreira
Nacional do Magistério da Educação Básica (CNM), bem como o PL 8055/2014, que altera
o Anexo da Lei nº 13.005, de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, definindo
diretrizes nacionais que orientem a elaboração dos planos de carreira dos profissionais da
educação básica pública dos entes federados.
O PL 6416/2016 também promove alteração no PNE, inserindo estratégias nºs 17.5 e
17.6 à Meta 17 contida na referida lei.
Outrossim, merece destaque o PL 1285/2015, que institui o Programa Nacional de
Incentivo ao Exercício da Docência em Municípios do Interior do País (PNIEDI).
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No campo da formação e qualificação dos profissionais da educação, o PLS 246/2012
altera a LDB, para dispor sobre a formação de docentes para atuar na educação básica. A
proposta altera o inc. I do art. 61, bem como o caput do art. 62, que também é acrescido de um
§ 4º, todos da LDB, para considerar como profissional da educação escolar básica os
professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e em
nível superior para a docência nos ensinos fundamental e médio; estabelece que a formação de
docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de
graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil, a oferecida em nível
médio, na modalidade Normal; determina que o ensino da língua portuguesa, da matemática e
das ciências naturais deverá ser ministrado por docentes de nível superior, em curso de
licenciatura, de graduação específica para cada área.
Ainda, insta reportar duas proposições que tratam da instituição de residência
pedagógica. Enquanto o PLS 284/2012 (PL 7552/2014, na Câmara dos Deputados), altera a
LDB para instituir a residência pedagógica para os professores da educação básica. A proposta
acresce parágrafo único ao art. 65 da LDB, para que seja oferecida a residência pedagógica aos
professores habilitados para a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental, etapa ulterior de formação inicial, com o mínimo de oitocentas horas de duração,
e bolsa de estudo, na forma da lei; o PLS 6/2014 (PL 5054/2016, na Câmara dos Deputados),
também alteando a LDB, todavia acrescentando art. 65-A e altera inc. IX ao art. 70 da Lei nº
9394/96, para determinar que a formação docente para a educação básica incluirá a residência
docente como etapa ulterior à formação inicial, de 2000 mil horas, divididas em dois períodos
com duração mínima de 1000 horas; considerando como de manutenção e desenvolvimento do
ensino as despesas realizadas que se destinam ao financiamento de programa de residência
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docente, através da concessão de bolsas aos alunos residentes e aos professores supervisores e
coordenadores.
Ademais, ainda encontramos o PL 6250/2016, incluindo o parágrafo 3º do art. 8º da
LDB, quanto à implementação de política para formação e qualificação do professor, com
objetivo de reduzir a exclusão social, bem como o PL 2382/2015, dispondo sobre a Política de
Formação e Aperfeiçoamento de Professores da Educação Básica da rede pública por meio de
oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu em regime de colaboração entre União, Estados,
Municípios e Distrito Federal.
Em arremate, o PLS 443/2012, também alterando a LDB, para dispor sobre educação
física no ensino infantil, fundamental e médio, determinando que os conteúdos curriculares da
disciplina serão ministrados exclusivamente por Professores de Educação Física, licenciados
em nível superior, conferindo o prazo de dez anos de adequação das regaras para Estados e
Municípios.
No campo da remuneração, quanto ao piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica previsto pela Lei 11.738, de 16 de julho
de 2008 que, por sua vez, regulamentou a alínea "e" do inciso III do art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, três proposições merecem relevante atenção, por
implicar aumento de receita da União. O PL 251/2015, que altera a referida lei, viabiliza que
todos os Estados e Municípios, que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir o
valor fixado, recebam, da União, os recursos necessários à complementação da integralização
do aludido piso salarial profissional nacional. Já o PLS 338/2015, que além daquela citada lei,
também altera a Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB), para dispor sobre a responsabilidade da União na remuneração docente, propõe a
participação da União no pagamento dos professores da educação básica em exercício nas redes
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de ensino dos estados e municípios, garantindo o cumprimento do piso salarial profissional
estabelecido em lei. No mesmo sentido também dispõe o PL 2636/2015, para dispor sobre a
responsabilidade da União em relação à remuneração docente.
Além destas, outras proposições promovem alteração no art. 4º da Lei 11.738/2008,
quais sejam, os PLs 3202 e 4375, ambos de 2012; 2502/2015 e 7285/2017, além do PLS
114/2015, para instituir novo piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério da educação básica pública.
Outrossim, o PLS 127/2014 pretende regulamentar o inciso VIII do art. 206 da
Constituição Federal para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais da
educação básica pública, não pertencentes ao magistério. A proposta estabelece que o piso
salarial nacional para os profissionais da educação básica a que se refere o art. 1º corresponderá,
para os profissionais de formação técnica de nível médio, a oitenta por cento do valor mensal
estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, para os profissionais do magistério público, com
formação em nível médio, na modalidade normal. Sob o mesmo propósito regulamentador, o
PLS 364/2013, também altera a mencionada lei, para criar o adicional de especialização e de
desempenho para os profissionais do magistério público da educação básica, mediante o
acréscimo de § 6º ao art. 2º da referida Lei, no qual estabelece adicional de especialização (de
8% para os professores que tenham especialização, 16% para os que tenham título de mestre e
24% para os que concluíram o doutorado, calculado sobre o piso da categoria), gratificação de
desempenho (de 10%) aos professores avaliados positivamente por comissão formada por
estudantes, dirigentes da escola e gestores da educação, e gratificação de 5% por curso de
capacitação ou aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 40 horas por curso, até o limite
de 20% ao ano.
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Ademais, o PL 3941/2012, alterando o caput do art. 4º da Lei nº 11.738, de 2008, para
prever mecanismo adicional de financiamento para a implantação do piso salarial profissional
nacional dos profissionais do magistério público da educação básica.
Em arremate da remuneração, o PL 6409/2013 confere adicional de periculosidade aos
trabalhadores em educação (professores e funcionários), cuja atuação seja junto ao sistema
prisional brasileiro, ao passo que o PLS 342/2012, altera a LDB para dispor sobre a criação de
incentivos para os professores das instituições federais de ensino que atuem em áreas de difícil
acesso, determinando que nos planos de carreira do magistério das instituições federais de ensino
serão criados incentivos, inclusive de natureza remuneratória, para os professores lotados nas
unidades localizadas em áreas de difícil acesso.
Incentivos também são conferidos em áreas que refogem à remuneração e ao campo
educacional, inclusive repercutindo tributariamente, por meio de benefícios aos profissionais
da educação como forma de valorização da profissão:

- PL 7625/2017, dispondo sobre a alíquota diferenciada do Imposto de renda para os
professores da rede pública de ensino.
- PL 5929/2016, concedendo isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
e do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF para os veículos adquiridos por
professores de Educação Básica da rede pública de ensino.
- PL 2098/2015 (PLS 54/2017), dispondo sobre a garantia aos profissionais do
magistério de desconto em livros, periódicos e materiais didáticos correlatos
vinculados à sua área de ensino e de atuação profissional.

Em relação à temática do Financiamento, que será adiante desenvolvida, vale aqui
antecipar o PL 6045/2013, que altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para garantir
que pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos recursos do Fundo Social destinados à área
de educação serão aplicados exclusivamente no pagamento dos profissionais do magistério.
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Outra possibilidade de financiamento para a remuneração vem prevista pelo PL
7978/2014, que inclui § 4º ao art. 2º da Lei nº 12.858, de 09 de setembro de 2013 (Lei da
destinação dos Royalties para as áreas de educação e saúde), estabelecendo recursos do pré-sal
para as carreiras do Magistério.
Além destas, outras proposições conjugam a temática da Valorização do Profissionais
da Educação com o descritor Financiamento, que será retomado em Seção específica desta
Discussão dos Resultados apurados.

Certificação

Procurou-se, ao longo da presente discussão, abordar os temas focalizados nas
proposições pesquisadas junto ao Congresso Nacional, no período delimitado pela pesquisa, na
perspectiva de uma ordem didática que identificasse em que medida os mesmos são apresentados
no curso da jornada educacional. Partindo-se da perspectiva do sujeito educando, o extremo
alcançou a figura do professor, para em arremate discutir a temática ‘espinha dorsal’ que, salvo
melhor juízo, perpassa todos os demais temas, conferindo-lhe sustentação.
Antes, porém, de abordar a temática do Financiamento, é preciso discorrer sobre o
descritor Certificação, para identificar três proposições que contemplam um mesmo objetivo,
ainda não presente na legislação educacional hodierna, todos alterando o vigente art. 44 da LDB
para:

- permitir que alunos, aprovados no vestibular de universidades públicas ou privadas
antes de concluírem o ensino médio ou equivalente, possam assumir a vaga (PL
2364/2015);
- assegurar aos candidatos aprovados em processo seletivo a cursos de graduação que
ainda estiverem cursando o último ano letivo do ensino médio a aplicação, pelos
respectivos estabelecimentos de ensino, de prova reclassificatória que, obtida a
aprovação, lhes garanta o certificado de conclusão no ensino médio (PL 1763/2015);
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- admitir a matrícula em curso de graduação de estudante que, ainda cursando o ensino
médio, tenha sido aprovado em processo seletivo e obtido pontuação no Exame
Nacional de Ensino Médio que o habilite ao certificado de conclusão desse nível de
ensino (PL 690/2015).

Em arremate, vale a pena destaca o PL 8200/2014, que também a LDB para vedar a
promoção automática no ensino fundamental e médio, proposição que precisa ser debatida
sobretudo na perspectiva do aluno com deficiência intelectual que, avançando
automaticamente, ainda que sem assimilação de conteúdos, fica submetido a uma terminalidade
que não lhe permite matrícula em Escolas que ofertam Educação Básica na Modalidade de
Educação Especial, específica para os anos iniciais.
Financiamento

A educação é direito fundamental e, política pública de atenção do Poder Público,
caracterizado como um serviço público, cuja realização não pode prescindir da alocação de
recursos.
Deste modo, a temática do Financiamento, reitera-se, é a espinha dorsal que sustenta
toda a estrutura educacional, revelando-se no presente estudo como o descritor mais
considerado no âmbito das proposições apresentadas no âmbito do Congresso e a maior prova
disso, tomando por exemplo as Propostas de Emendas Constitucionais apresentadas, constantes
no Anexo A, é a prevalência do assunto na expressiva maioria das iniciativas.
Ao longo deste documento técnico, foi asseverado que todas as Propostas de Emendas
Constitucionais que tramitam no Congresso são relevantes para espaço e atenção ao debate,
pelo fato de sua natureza, por si só, buscando promover alteração na Constituição, por si só, já
apresenta caráter inovador, veiculando conteúdo não contemplado pela legislação vigente.
Há propostas com o fito de alterar a repartição de receitas tributárias, ampliando a
participação dos Municípios, para emprego dos recursos adicionais na Educação, por meio de
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uma parcela de recursos destinada ao Fundo de Participação dos Municípios, mas isto é referido
apenas na justificativa da iniciativa, motivando a orientação desta Consultoria ao Ministério da
Educação quanto à relevância de acompanhamento de tramitação das proposições11.
Duas Propostas de Emenda Constitucional são, indubitavelmente, importantíssimas,
pela intenção de tornar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB instrumento permanente de
financiamento da educação básica pública. São as PECs 15 e 149, amas de 2015.
Insta observar que o fundo referido está previsto no art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e, como o próprio nome diz, ali consta pela natureza temporária,
mas que se revelou como primordial, também como o próprio nome diz, para o
desenvolvimento da educação básica, a ponto da manutenção designada no nome do Fundo
motivar o acerto das iniciativas.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, por sua relevância como instrumento para concretização
das ações educacionais que propõe, precisa ser mantido, sem previsão de encerramento, sob
pena de comprometimento das despesas veiculadas pela Lei 11.494, de 20 de junho de 2007,
que o regulamenta.
Há uma preocupação, entretanto. Uma vez que o Fundo destina-se à educação básica,
que engloba a etapa da Educação Infantil como também o Ensino Fundamental e o Ensino
Médio, apresenta-se confusa, para não dizer temerária, a PEC 257/2013, com o propósito de
facultar aos Municípios dispor dos recursos recebidos à conta do FUNDEB para atuação no
ensino médio, sobretudo porque é cediço não ser incumbência deste ente federado a mencionada
etapa.

11

PECs 38, 54 e 162, todas de 2015. E 339/2017.
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Por outro lado, merecem destaque a PEC 437/2014, que cria um novo Fundo Nacional,
agora destinado ao Desenvolvimento do Ensino Técnico de Nível Médio (FUNDETEC), sendo
digna de atenção a repercussão que este pode causar no FUNDEB; bem como a 36/2015, que
trata da criação do Fundo Nacional do Passe Livre Estudantil, abrangendo o financiamento da
educação básica. Em ambos os casos, é cediço que a criação de um Fundo acarreta a indicação
das fontes de seu custeio, que podem desencadear maior oneração ao contribuinte ou mesmo
redistribuição de receitas, não sendo possível olvidar no horizonte de debates das iniciativas o
comumente invocado princípio da reserva do possível. Empregado um vocábulo pouco formal,
‘o cobertor é pequeno’.
Em arremate, no âmbito dos Programas Suplementares, a PEC 405/2014 guinda ao
status constitucional previsão que, hoje não é contemplada em âmbito legal, tanto que há
Projetos de Lei com o mesmo propósito. Para esta Consultoria, conquanto a proposta seja
meritória do ponto de vista material, não o é do ponto de vista formal, pois a aprovação
acarretará apenas uma despesa sendo mencionada como obrigatória, em contradição à previsão
do inc. VII do art. 208.
No Senado também tramitam Propostas de Emenda Constitucional semelhantes,
tombadas sob nº 63/2015 e 24/2017, com a distinção de que avançam no propósito de
responsabilizar a União pelo financiamento da educação básica, ou mesmo redistribuir com ela
a responsabilidade dos Estados, Municípios e Distrito Federal, previsão que também é veiculada
pela PEC 32/2013.
Saindo do plano constitucional e adentrando no plano legal, a maior incidência de
Projetos de Lei Complementar também incide sob aludida temática, sobretudo porque as
iniciativas visam alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal, desincumbindo os entes federados
de computar despesas, com pessoal da educação, ou mesmo outras, que não envolvam folha de
salário, do teto de gastos permitido.
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Já em relação aos Projetos de Lei Ordinária, merecem destaque para debate as propostas
que autorizam a dedução de gastos com educação no Imposto de Renda, por indicar,
mediatamente, um financiamento que o contribuinte emprega com a educação privada, sendo
que esta desoneração tributária repercutirá na receita pública empregada para com a educação
pública.
Entretanto, como a própria designação da temática diz, financiamento deriva do termo
financeiro, implicando a identificação de recursos para custeio de despesas. Neste sentido,
várias proposições ganham espaço para debate, sobretudo aquelas que alteram a destinação de
royalties da exploração do petróleo e gás natural (PLS 747/2015; PLS 280/2013, PLs 6346 e
6793, ambos de 2013, 7321/2014; PLS 307/2015; PL 4660/2016) minérios (PLS 254/2013),
igualmente contemplando a destinação de recursos do pré-sal, inclusive para carreiras do
Magistério (PLs 4419/2012, 6045/2013 e 7978/2014).
Além destas proposições, outras merecem destaque:

- PL 6993/2017, alterando o art. 320 da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, para estabelecer a destinação de recursos provenientes da
arrecadação de multas de trânsito a propostas educacionais.
- PL 2379/2015, alterando o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal, para dispor sobre a destinação dos recursos apurados na venda dos
bens apreendidos, após decretação de perda em favor da União.
PL 7222/2017, alterando a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, para destinar
recursos arrecadados com multas administrativas e com o perdimento de bens para as
áreas de saúde e de educação.
PL 6580/2016, alterando o § 5º do art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de
1976, para destinar 30% do produto arrecadado com alienação mediante licitação de
mercadorias apreendidas a instituições públicas de ensino básico.
- PL 3363/2015, alterando o artigo 28 do Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de
1967, para estabelecer a obrigatoriedade da destinação de parte dos recursos
arrecadados com loterias federais para a educação básica fundamental.
- PL 2377/2015, determinando que que os montantes arrecadados pela aplicação de
multa de regularização cambial tributária, relativa a ativos mantidos no exterior ou
internalizados, sejam aplicados na educação e saúde infantis.
- PL 150/2015, destinando cinquenta por cento da receita do Tesouro Nacional
decorrente do pagamento de participações e dividendos pelas entidades integrantes da
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Administração Pública Federal indireta, inclusive os relativos a lucros acumulados em
exercícios anteriores, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE.

Na Seção que tratou do descritor Valorização dos Profissionais da Educação, foi vista a
conjugação da referida temática com a nesta Seção abordada, por meio de proposições que
alteram a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamentou o piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, previsto na alínea "e"
do inciso III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aqui reiterando o
conteúdo do PL 251/2015, quanto a viabilizar que todos os Estados e Municípios, que não
tenham disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado, recebam, da União, os
recursos necessários à complementação da integralização do aludido piso salarial profissional
nacional, sobretudo porque tal previsão é objeto de Proposta de Emenda Constitucional
anteriormente mencionada; bem como o PLS 338/2015, que altera a referida lei bem como a
Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB), para dispor sobre a responsabilidade da União na remuneração docente, propondo
a participação da União no pagamento dos professores da educação básica em exercício nas
redes de ensino dos estados e municípios, garantindo o cumprimento do piso salarial
profissional estabelecido em lei.
Constam, ainda, várias proposições sob o objetivo de alterar a Lei nº 11.494, de 2007,
que "Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, seja para redefinir critério de distribuição de recursos
(PLS 163/2014 e PL 1493/2015), ampliando a complementação de recursos pela União (PLS
163/2014) ou mesmo ampliar recursos para determinada área (PL 3042, que trata da educação
especial), bem como computar determinados itens como despesa de educação e que
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hodiernamente não estão contemplados (PLs 1166 e 3879, ambos de 2015, respectivamente
incluindo a merenda escolar e esta em conjugação com assistência psicológica).
A temática do Financiamento também envolve proposições que visam alterar
legislações específicas de Programas Suplementares, como a alimentação escolar (PLS
394/2016, meritoriamente alterando a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre
o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica, para estabelecer o reajuste
anual do valor per capita do PNAE, definindo o IPCA como índice utilizado para o cálculo do
percentual do reajuste); e o transporte escolar (PL 2508/2015, alterando a Lei 10.880/2004, para
estabelecer novos valores a serem repassados pelo FNDE aos Estados, Distrito Federal e
Municípios para complementação do custeio do programa).
Ainda em conjugação com o descritos Programas Suplementares, na perspectiva do
transporte escolar, merecem destaque o PLS 353/2016, instituindo o Programa Passe Livre
Estudantil e cria o Fundo Federal do Passe Livre Estudantil, para limitar os benefícios
decorrentes da proposta aos alunos da rede pública e aos bolsistas da rede privada de ensino
fundamental e médio, inobstante possam ser estendidos aos estudantes matriculados em cursos
profissionalizantes e técnicos, também prevendo que as ações do Programa serão custeadas por
meio de fundo específico, criado com essa finalidade. Contendo previsão semelhante, o PLS
248/2013, estabelece que para o custeio do programa serão alocados os recursos da União
provenientes dos royalties obtidos com a exploração do petróleo.
Outrossim, o descritor em comento também é conjugado como outras temáticas que já
foram objeto de discussão, como a infraestrutura, sendo digno de menção o PL 6622/2016, que
institui incentivo fiscal para doações a projetos que concorram para a garantia do
funcionamento e melhoria da infraestrutura de instituições públicas de ensino.
Em arremate, esta Consultoria pondera importante o acompanhamento do PLS
189/2012, que institui o Programa Nacional de Incentivo à Educação Escolar Básica Gratuita
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(PRONIE), com finalidade de captar e direcionar recursos privados, mediante a participação de
pessoas físicas e jurídicas, para a adoção de políticas de ampliação dos investimentos e da
melhoria da qualidade das redes de ensino do País.
A proposta estabelece os objetivos do PRONIE bem como elenca formas de seu
financiamento, autorizando as pessoas físicas ou jurídicas a aplicar parcelas do Imposto de
Renda por elas devido, a título de doação ou patrocínio direto a projetos educacionais de
instituições reconhecidas pelo órgão competente do sistema de ensino que ofereçam de forma
gratuita a educação infantil o ensino fundamental e o ensino médio em todas as suas
modalidades. Enquanto as pessoas físicas poderão deduzir até 100% dos valores despendidos
em doações e patrocínios a projetos educacionais, observado o limite de até seis por cento do
Imposto de Renda devido, apurado na declaração de ajuste anual feita no modelo completo; as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem deduzir até 100% dos valores
despendidos com a doação ou patrocínio a projetos educacionais, observado o limite de até 4%
do Imposto de Renda devido; estabelece que as pessoas jurídica tributadas com base no lucro
presumido poderão deduzir até 50% dos valores despendidos com doações e patrocínios a
projetos educacionais. Todavia, a proposição estabelece que só serão passíveis de dedução do
Imposto de Renda da pessoa física ou jurídica os investimentos em doações e patrocínios a
projetos educacionais desembolsados no mesmo exercício fiscal a que se refere o imposto. Por
fim, a iniciativa determina que todas as instituições beneficiadas com doação ou patrocínio
previstos nesta Lei estão sujeitas a fiscalização dos órgãos públicos competentes, quanto à
movimentação financeira e ao alcance dos objetivos.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após identificar as proposições apresentadas no Senado e na Câmara dos Deputados,
em relação às temáticas do ensino fundamental e médio, bem como da educação infantil, no
período compreendido entre 01.01.2012 a 31.07.2017, categorizando os temas nelas versados e
devidamente sistematizando o levantamento realizado, a pesquisa atingiu o estágio de análise
dos principais assuntos ventilados ainda não contemplados pela legislação educacional vigente,
e que merecem espaço e atenção para debate.
As reflexões tecidas no Produto 1 demandaram a análise dos conteúdos inéditos que são
condizentes à mudança do marco regulatório e que são dignos de ampla discussão com os
segmentos envolvidos.
Buscou-se abordar todas as temáticas identificadas, todavia sobrelevando o descritor
Financiamento, sobretudo porque o propósito da presente Consultoria é o de subsidiar o
trabalho do Ministério da Educação na atualização do marco regulatório da Educação Básica
Verifica-se que aludidas proposições, sobretudo as que tratam da referida temática,
uma vez deliberadas, votadas e aprovadas, significativamente alterarão diretamente o marco
regulatório hoje perseguido pelo Poder Executivo como política pública mais condizente à
realidade brasileira.
Por sua vez, outras proposições identificadas alteram indiretamente o marco
regulatório, sem atingir o bojo da Lei 9.394/96, mas afetando toda a sistemática da educação,
pois se a educação básica é na LDB ventilada, mas seu financiamento é tratado na Lei
11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB que por sua vez, nasceu da previsão
contida no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há como uma
proposição que lhe altere o conteúdo passar desapercebida no curso do processo.
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Assim como a Lei 11.947/2017, também as alterações propostas na Leis 9.424/1996;
10.880/2004; 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional
para os profissionais do magistério público da educação básica.
Os anexos ao presente documento técnico buscam, nesta etapa derradeira, aclarar o
panorama das proposições pesquisadas que tramitam no Congresso, a partir do agrupamento
das temáticas identificadas pelos Produtos anteriores.
Esta Consultoria considera relevantíssima a análise das Propostas de Emendas
Constitucionais, a ponto de dedicar um Anexo específico para estas (Anexo A).
No bojo dos Anexos B serão encontradas as proposições referidas na Discussão,
algumas alterando a própria LDB enquanto outras, sem a pretensão de alterar estas supracitadas
leis, repercutem no sistema, pela relação que possuem com os destinatários maiores da
educação, que são os estudantes. Nesta perspectiva, alterações no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), na Lei Brasileira de Inclusão, na legislação tributária e até mesmo penal
também podem refletir no campo educacional.
Neste momento em que a pesquisa atinge seu desfecho, a Consultoria considera
importante também tematicamente sistematizar, no Anexo D, as proposições que, não obstante
arquivadas, pelo fato de não ser possível precisar o motivo do arquivamento, nos casos em que
as proposições foram retiradas pelo autor.
Em relação às PECs arquivadas no âmbito do Senado, deixa-se de considerar uma, PEC
17/2017, focalizando a temática Financiamento em conjugação com Responsabilidade), pois
decorreu da retirada pelos autores e posteriormente apresentada sob PEC 24/2017,
anteriormente mencionada. Já o arquivo da segunda (PEC 5/2013, focalizando a temática do
Financiamento em conjugação com a expressão Jornada Escolar), decorreu do fim da
legislatura do propositor, tendo sido parte do conteúdo reapresentado na PEC 32/2013,
anteriormente mencionada, na parte em que altera o inciso I do art. 159 e o inciso I do art. 208
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da Constituição Federal, para dispor que no que se refere a repartição das receitas tributárias a
União entregará do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e nove por cento na seguinte forma: e) um
por cento, para aplicação exclusiva em programas municipais de apoio à manutenção do ensino
obrigatório de que trata o art. 208, inciso I, distribuído aos municípios que ofereçam escola em
regime de tempo integral a, no mínimo, setenta e cinco por cento da população em idade
adequada para o ensino fundamental, na forma que a lei estabelecer.
Dentre os projetos arquivados no Senado, foram desconsiderados, para análise, os
seguintes Projetos de Lei do Senado:
- PLS 354/2016, por guardar identidade ao PLS 359/2016, em trâmite;
- PLS 360/2016, por guardar identidade ao PLS 394/2016, em trâmite;
- PLS 312/2014, por guardar identidade ao PLS 293/2014, em trâmite;
- PLS 103/2012, por guardar semelhança ao PLS 443/2012, em trâmite;
- PLS 159/2012, por veicular assunto já contemplado pela Lei 11.096/2015 (art. 2º, II);
- PLS 188/2012, por guardar semelhança ao PLS 573/2015, em trâmite;
- PLS 239/2012, por veicular assunto já contemplado pela Lei 11.892/2008;
- PLS 290/2012, por guardar semelhança ao PLS 94/2015, em trâmite;
- PLS 71/2012, por veicular assunto já contemplado pela Lei 9.394/96 (art. 26, § 5º);
- PLS 228/2014, por veicular assunto já contemplado pela Lei 13.146/2015;
- PLS 218/2012, que autoriza o Poder Executivo a criar Escola Técnica Federal, pois uma
proposição de iniciativa parlamentar não poderia obrigar tal criação sob pena de
violação ao princípio da separação de Poderes, mas a mera autorização não vincula,
até porque o Governo não necessita de autorização para essa decisão.
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- PLS 228/2012, pelo equívoco em considerar o serviço de orientação vocacional como
diretriz curricular no ensino médio, quando na verdade guarda relação com Programa
Suplementar.

A pesquisa também identificou 3 Projetos de Lei oriundos da Câmara dos Deputados,
arquivados no Senado, mas que serão desconsiderados para análise, quais sejam:
- PLC 25/201412, por guardar semelhança ao PLS 94/2015, em trâmite;
- PLC 36/201413, por veicular assunto já contemplado pela Lei 13.146/2015;
- PLC 66/201214, por guardar semelhança ao PL 3673/2015, em trâmite.
Outrossim, fica reiterado que as proposições por ventura não mencionadas neste estágio
da pesquisa, ainda assim, estão elencadas nos Anexos, ainda que seja para subsidiar o Ministério
da Educação quanto à prejudicialidade da iniciativa, notadamente nos casos em que o assunto
já é contemplado pela legislação.
Por derradeiro, insta registrar o descarte das proposições já convertidas em norma
jurídica, aqueles que contempla natureza autorizativa, ou mesmo aquelas que apenas buscam
adequar a LDB às recentes alterações constitucionais legais, em matéria educacional.

12

Altera a redação do art. 14 da Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para dispor sobre
gestão democrática nas escolas, estabelecendo a obrigatoriedade de conselho escolar nas escolas. Acrescenta art.
14-A à mesma lei para definir o conselho escolar como órgão colegiado da escola pública, com função deliberativa,
consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica, ao qual cabe elaborar o projeto pedagógico da escola, bem
como acompanhar e avaliar sua execução, inclusive sob os aspectos administrativos e financeiros. Incumbe a leis
específicas estaduais e municipais definir sobre a composição, competência e eleição dos membros do conselho
escolar, respeitada a representação paritária entre os segmentos que trabalham na escola e o formado por pais e
alunos.
13
Acrescenta § 4º ao art. 58 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para determinar que quando necessário para promover o atendimento educacional na escola
regular, e em função das necessidades específicas do aluno, será assegurado ao educando com deficiência a
presença de cuidador no estabelecimento de ensino, para atendimento das suas necessidades pessoais.
14
Dispõe sobre o peso a ser transportado pelo estudante em mochila ou similares, determinando que a carga de
material escolar transportada pelo estudante não poderá ultrapassar 15% (quinze por cento) do seu peso corporal
(art. 1º); determina que a aferição do peso do aluno seja feita por intermédio de declaração escrita do próprio
aluno, quando ele estiver no ensino médio, ou por seus pais ou responsáveis, quando ele estiver em creche, préescola ou ensino fundamental (art. 2º); estabelece que o poder público promoverá ampla campanha educativa
sobre o peso máximo total aconselhável do material escolar a ser transportado (art. 3º).
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Encerrando o estudo que lhe foi proposto, esta Consultoria expressa sua convicção
quanto à relevância da justificativa apresenta pelo Ministério da Educação ao desenvolvimento
da pesquisa, sob a expectativa de cumprimento para com o propósito da mesma, no objetivo de
contribuir para a re(organização) do marco regulatório da educação básica, subsidiando o Poder
Público e, em face do princípio da publicidade, também nortear todos os atores envolvidos
quanto o que vem sendo refletivo, produzido e deliberado em termos educacionais legiferantes.
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ANEXO A
PROPOSTAS DE EMENDA CONSTTUCIONAL TRAMITANDO JUNTO AO SENADO E À CÂMARA DOS DEPUTADOS
TEMA

PEC

CONSIDERAÇÕES

Qualidade de Ensino

53/2016
Senado

Jornada escolar

28/2015
Senado
37/2014
Senado

Altera os arts. 9º e 37 da Constituição Federal para estabelecer a educação como serviço essencial
A proposta altera a Constituição Federal para estabelecer que a educação será considerada serviço essencial, inclusive para fins do exercício do direito de greve.
Altera o art. 208 da Constituição Federal para garantir a progressiva universalização da educação básica em tempo integral
A proposta altera o art. 208 da Constituição Federal para dispor que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de progressiva
universalização da educação básica em tempo integral.
Altera o § 3º do art. 208 da Constituição Federal, para estabelecer o dever do poder público de recensear os educandos na educação básica obrigatória, fazer-lhes a
chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

Acesso e permanência
Abrangente, sem tema
determinado na
Educação
Desoneração tributária
Estrutura curricular
Atendimentos de
populações específicas
(PcD)

19/2017
Senado
296/2013
CD
435/2014
CD
336/2013
CD
45/2015
CD
32/2013
Senado

Financiamento
Conjugado com
Responsabilidade

24/2017
Senado

63/2015
Senado

Altera o art. 62 da Constituição Federal para vedar a edição de medidas provisórias sobre diretrizes e bases da educação nacional.
Acrescenta alínea ao inciso X do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.
Altera a redação do art. 210 da Constituição Federal, estabelecendo que a cada dez anos, a lei fixará conteúdos mínimos para a educação básica e superior, proibindo
a aplicação da transversalidade ou técnicas subliminares no ensino de matéria moral ou orientação religiosa.
Altera a redação do inciso III do art. 208 da Constituição Federal.
Acrescenta parágrafo ao art. 212 da Constituição Federal, para dispor sobre a aplicação mínima de recursos para a educação especial. OBS: Atendimento a
populações específicas – PcD (todas as faixas etárias e níveis de ensino).
Altera o inciso I do art. 159 e o inciso I do art. 208 da Constituição Federal, e altera o art. 211 da Constituição Federal para responsabilizar a União pelo financiamento
da educação básica pública.
A proposta altera o art. 211 da Constituição Federal, para determinar que cabe à União o financiamento da educação básica pública, com padrão uniforme de
qualidade, mediante garantia de carreira nacional dos profissionais da educação básica pública e serviços educacionais.
Acrescenta o art. 212-A à Constituição Federal, para tornar permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, e revoga o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A proposta assegura a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios mediante a criação, no âmbito de cada
Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de
natureza contábil.
A proposta acrescenta parágrafo ao art. 60 do ADCT da Constituição da República Federativa do Brasil para estabelecer regras asseguradas do pagamento do piso
salarial nacional do magistério pelos Municípios
Acrescenta o § 6º ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal, para determinar que os Municípios que utilizarem
mais de 60% de sua cota do FUNDEB para pagar o piso salarial nacional do magistério receberão complementação da União.
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TEMA

Financiamento

PEC

CONSIDERAÇÕES

220/201215
CD
245/2013
CD
352/201716
CD
172/201217
CD

Acrescenta dois parágrafos ao art. 20 da Constituição Federal, para destinar os recursos da participação no resultado ou da compensação financeira às áreas de
educação, ciência e tecnologia, saúde, segurança, meio ambiente, defesa nacional, energia e infraestrutura.
Dá nova redação ao art. 20 da Constituição Federal, para destinar os recursos da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural para as áreas de educação, saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia, defesa e segurança pública, energia e infraestrutura.
Dá nova redação aos parágrafos 9º e 10 do art. 166. A proposta trata da destinação de recursos de emenda individual ao projeto de lei orçamentária para a
educação. Financiamento para a manutenção e desenvolvimento do ensino, vedando pagamento de pessoal e encargos
Altera a redação do art. 167 da Constituição Federal.
OBS: Trata da transferência de encargos financeiros para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecendo que a União não imporá ou transferirá
qualquer encargo ou prestação de serviços aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios sem a previsão de repasses financeiros necessários ao seu custeio.
Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar a parcela de recursos destinada ao Fundo de Participação dos Municípios.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior aporte de recursos aos Municípios, para educação
Acrescenta incisos aos art. 158 e art. 159 da Constituição Federal, que dispões sobre repartição de receitas tributárias.

38/2015
CD
54/2015
CD
162/210518
Câmara
dos
Deputados
339/201719
CD
15/2015
Câmara
dos
Deputados
149/2015
CD
257/201321
CD
437/201422
CD
36/2015
CD
405/2014
CD

Dá nova redação ao parágrafo do art. 158 e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os critérios de distribuição da
parcela pertencente aos Municípios do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior aporte de recursos aos Municípios, para educação.
Altera o Artigo 159 da Constituição Federal, para aumentar a entrega de recursos financeiros pela União ao Fundo de Participação dos Municípios.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior aporte de recursos aos Municípios, para educação
Insere parágrafo único no art. 193; inciso IX, no art. 206 e art. 212-A, todos na Constituição Federal, de forma a tornar o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB instrumento permanente de financiamento da educação básica
pública, incluir o planejamento na ordem social e inserir novo princípio no rol daqueles com base nos quais a educação será ministrada, e revoga o art. 60 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. OBS: Postula FUNDEB como instrumento permanente.
Além da semelhança às PECs anteriormente mencionadas20, dá nova redação ao art. 42 e revoga o art. 60, ambos do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, postulando o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) como instrumento permanente
Dá nova redação ao Inciso IV do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da República Federativa do Brasil, para facultar aos
Municípios dispor dos recursos recebidos à conta do FUNDEB para atuação no ensino médio.
cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Técnico de Nível Médio (FUNDETEC).
Dispõe sobre a criação do Fundo Nacional do Passe Livre Estudantil, abrangendo o financiamento da educação básica.
Dá nova redação ao § 4º do art. 212, para dispor sobre a inclusão da merenda escolar nos níveis fundamental e médio como despesa obrigatória com a educação.

15

Tramita em conjunto à PEC 545/2006
Tramita em conjunto à PEC 266/2016.
17
Tramitou no Senado sob n. 128/2015. De volta à Câmara sob n. 188/2016, tramita em conjunto com PEC 122/15.
18
Tramita em conjunto à PEC 149/2015.
19
Tramita em conjunto à PEC 183/2015.
20
Altera o parágrafo único do art. 158, o inciso I, o inciso II e o § 2º do art. 159; insere parágrafo único no art. 193, inciso IX no art. 206 e o art. 212-A na Constituição Federal.
21
Tramita em conjunto à PEC 522/2010.
22
Tramita em conjunto à PEC 295/2008.
16
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TEMA

Financiamento
Valorização dos
profissionais da
educação

Valorização dos
profissionais da
educação

PEC

CONSIDERAÇÕES

188/2012
CD
390/2014
CD

Cria o Fundo Nacional de Valorização do Professor da Educação Básica para o pagamento do Bônus de Magistério dos Professores da Rede Pública dos Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Altera o art. 169 da Constituição Federal e o artigo 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para possibilitar a ampliação de limite de despesas
com pessoal ativo nas áreas da saúde e da educação.
Acresce § 5º ao art. 167, para permitir a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos
Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Institui o Magistério Público Nacional e dá outras providências, alterando os arts. 205 e 206 da Constituição Federal.

406/201423

CD
20/2015
CD
80/2015
Senado

49/2013
Senado

55/2013
Senado

23

Institui a carreira nacional do magistério público da educação básica, alterando p art. 30, inc. VI para referir o novo art. 211-A, este qual determina que o magistério
público da educação básica será organizado em carreira nacional.
Altera a Constituição Federal para valorizar o exercício do magistério e qualificar a ação dos professores das redes públicas de educação básica.
A proposta: a) acrescenta § 13 ao art. 37, limitar a 40 horas semanais a carga horária do servidor que ocupe dois cargos públicos, quando um dos cargos se tratar de
magistério da educação básica e, b) insere art. 206-A, estabelecer, como critério à aprovação do professor da educação básica no estágio probatório, o domínio das
técnicas didáticas e dos conhecimentos de cultura geral e pedagógica, segundo diretrizes nacionais, assegurada a oferta gratuita, em regime de colaboração, de
cursos de capacitação previamente à avaliação, no horário de trabalho e com presença obrigatória.
Altera o art. 206 da Constituição Federal para criar o Incentivo para Valorização dos Profissionais da Educação Básica Pública.
A proposta acresce § 2º ao art. 206 dispondo que lei nacional instituirá o Incentivo para Valorização dos Profissionais da Educação Básica Pública, pelo qual caberá
à União financiar adicional pecuniário incorporável aos proventos de aposentadoria, nunca inferior a sessenta por cento da remuneração total, para os profissionais
da educação das redes estaduais e municipais da educação básica contratados no regime de quarenta horas semanais, com dedicação exclusiva comprovada, segundo
regulamento.

Tramita em conjunto à PEC76/2011.
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ANEXO B
PROJETOS DE LEI DO SENADO REMETIDOS À CÂMARA DOS DEPUTADOS
E
PROJETOS DE LEI DA CÂMARA REMETIDOS AO SENADO.

17 Projetos de Lei do Senado remetidos à Câmara dos Deputados.

TEMA

PROPOSIÇÕES

CONSIDERAÇÕES

Atendimento de
populações específicas
(população campesina

PLS 103/2015
(PL 3833/2015, na CD)

Altera os arts. 14 e 15 da Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM,
instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, para instituir auxílio-capacitação ao jovem empreendedor do campo. A proposta inclui como
objetivo do PROJOVEM Campo – Saberes da Terra, a promoção de capacitação técnica de jovens empreendedores rurais, a partir dos 16 anos,
com instituição de auxílio-capacitação.

PL 5954/2013 (PLS
186/208)

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional), para dispor sobre a avaliação na educação
indígena.

PLS 45/2015
(PL 5055/2016, na CD)

Dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa adicional para alunos com deficiência nas escolas públicas, estaduais e municipais, ou particulares,
na forma que especifica. Estabelece que os estabelecimentos de ensino, em caso de dúvidas referentes à violação de direitos das crianças e dos
adolescentes com deficiência, devem encaminhar os casos ao Conselho Tutelar, ao Conselho de Educação competente ou ao Ministério Público.

Atendimento de
populações específicas
(indígenas)
Atendimento de
populações específicas
(PcD)
Atendimento de
populações específicas
(PcD)
Atendimento de
populações específicas
(PcD)
acesso, permanência
frequência certificação
Atendimento de
populações específicas
(PcD)
Modalidade EJA

PL 7109/2014 (PLS
305/2008)

PLS 311/2016
(PL 7682/2017, na CD)

PLS 208/2016
(PL 7607/2017, na CD)

Acesso e permanência

PLS 566/2015
(PL 5057/2016, na CD)

Acesso e Permanência

PL 5684/2013 (PLS
515/2011)

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a garantia de mobiliário
adequado a alunos destros e canhotos e a alunos com deficiência, em todas as instituições de ensino.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, conferindo nova redação ao parágrafo
único do art. 24 da referida lei, para mitigar a frequência mínima exigida na educação básica, nos níveis fundamental e médio, dos educandos com
deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento. Em outras palavras, a proposta dispõe que a aferição da frequência mínima para aprovação
exigida na educação básica deve considerar as necessidades específicas dos educandos com deficiência ou transtornos globais do
desenvolvimento.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, inserindo novo parágrafo ao art. 37 da
referida lei, para prever a obrigatoriedade do desenvolvimento e da implementação de programas, projetos e ações de atendimento educacional de
jovens e adultos com deficiência, em parceria com as famílias, por meio da articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde,
assistência social e direitos humanos.
Altera o inc. X do art. 4º e inc. VIII do art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir a possibilidade de matrícula na educação infantil ou de ensino fundamental sem apresentação de certidão de nascimento e
determinar a comunicação do fato ao Conselho Tutelar do Município, ao Juiz competente da Comarca e ao representante do Ministério Público.
Altera o inciso II do § 2º do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a
alínea "t" do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio, e dá outras providências", para desonerar o empregador das despesas com a educação dos seus empregados e respectivos dependentes.
Tramitando em conjunto.
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TEMA

PROPOSIÇÕES

PLS 2/2012
PL 4744/2012, na CD
Novas disciplinas
PLS 70/2015
PL 3380/2015, na CD

Ensino integrado à
proposta pedagógica
da escola

Ensino-aprendizagem
disciplina,
carga horária
Ensino-aprendizagem
estrutura física
Programa suplementar
oferta de serviço de
orientação vocacional
Programa Suplementar
(material didáticoescolar)
Parcerias relacionadas
à infraestrutura
(espaço físico)
Infraestrutura
(espaço físico)
Prestação de serviços
de divulgação,
formação e
informação científicas
educacionais

PLS 17/2014
(PL 1966/2015, na CD)

CONSIDERAÇÕES
Altera a redação dos artigos 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos
ensinos fundamental e médio. A proposta acrescenta como objetivo do ensino fundamental obrigatório o exercício da cidadania e a compreensão
dos valores morais e éticos em que se fundamentam a sociedade; determina como diretriz do currículo do ensino médio a formação ética, social e
política do cidadão; inclui como disciplina obrigatória em todas as séries do ensino médio a “Ética Social e Política”.
Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para inserir
novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e médio: Constitucional, Filosofia e Sociologia no Ensino Médio;
Constitucional e conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), no ensino fundamental.
Institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de
parcerias para o seu ensino nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. A proposta reconhece o caráter educacional
e formativo da atividade de capoeira em suas manifestações culturais e esportivas; determinando que os estabelecimentos de ensino fundamental e
de ensino médio, públicos e privados, poderão celebrar parcerias com associações ou outras entidades que representem e congreguem mestres e
demais profissionais de capoeira; também determinando que o ensino da capoeira deva ser integrado à proposta pedagógica da escola de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos alunos; bem como estabelecendo que no exercício de sua atividade, o profissional de capoeira será
acompanhado por docentes de educação física vinculados à instituição, que se responsabilizarão pela adequação das atividades aos conteúdos
curriculares. Por fim, estabelece que para o exercício da referida atividade de capoeira, além do vínculo com a entidade com a qual seja celebrada a
parceria, não se exigirá do profissional de capoeira a filiação a conselhos profissionais ou a federações ou confederações esportivas.

PLS 249/2012
(PL 3047/2015, na CD)

Altera o § 3º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases de educação nacional, para estabelecer
carga horária mínima de 2 horas semanais para o componente curricular obrigatório educação física, nos ensinos fundamental e médio.

PL 4731/2012 (PLS
504/2011)

Altera o parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para estabelecer
o número máximo de alunos por turma na pré-escola e no ensino fundamental e médio.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1994, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a aplicação de teste
vocacional no ensino médio, e dispõe sobre a oferta gratuita de cursos preparatórios para o ensino superior aos estudantes de ensino médio da rede
pública de ensino. Em outras palavras, a proposta dispõe sobre o serviço de assistência a estudantes de ensino médio da rede pública para ingresso
em cursos superiores e no mercado de trabalho, por meio da oferta de testes vocacionais, estágios com profissionais e cursos preparatórios para
ingresso no ensino superior aos jovens do ensino médio matriculados em escolas públicas.

PLS 426/2015
(PL 5053/2016, na CD)

PL 3088/2012 (PLS
415/2011)

Dispõe sobre critérios e diretrizes a serem observados no âmbito dos programas federais de seleção, aquisição e distribuição de material didáticoescolar para a educação básica.

PLS 281/2014
4824/2016, na CD

Altera a Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva, para incluir a previsão de apresentação mensal de
ações culturais dos pontos e pontões de cultura nas escolas da rede pública.

PL 5333/2013 (PLS
195/2008)

Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal do Piauí no Município de Esperantina - PI.

PLS 22
4/2012
(PL 3632/2015, na CD)

Obriga beneficiários de bolsas de estudos de programas da União a prestarem colaboração a estabelecimentos públicos de educação básica. A
proposta dispõe sobre a articulação dos programas federais de concessão de bolsas de estudos para a educação superior com as redes públicas de
educação básica, estabelecendo o estudante beneficiário de bolsa de estudos custeada com recursos públicos federais fica obrigado a prestar serviços
de divulgação, formação e informação científicas e educacionais, de no mínimo quatro horas semanais, em estabelecimentos públicos de educação
básica, também determinando que a regulamentação das formas de participação dos bolsistas caberá aos órgãos federais competentes, em conjunto
com as secretarias estaduais e municipais de educação. Ainda, estabelece que os bolsistas no exterior cumprirão o compromisso quando do retorno
ao Brasil, durante período igual ao de duração da bolsa.
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TEMA

PROPOSIÇÕES

PLS 284/2012
(PL 7552/2014, na CD)
Valorização dos
profissionais da
educação (formação)

PLS 6/2014
(PL 5054/2016, na CD)

CONSIDERAÇÕES
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a residência pedagógica
para os professores da educação básica. A proposta acresce parágrafo único ao art. 65 da LDB, para que seja oferecida a residência pedagógica aos
professores habilitados para a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, etapa ulterior de formação inicial, com o
mínimo de oitocentas horas de duração, e bolsa de estudo, na forma da lei.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a residência docente
na educação básica. A proposta acrescenta art. 65-A e altera inc. IX ao art. 70 da Lei nº 9394/96, para determinar que a formação docente para a
educação básica incluirá a residência docente como etapa ulterior à formação inicial, de 2000 mil horas, divididas em dois períodos com duração
mínima de 1000 horas; considerando como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas que se destinam ao financiamento
de programa de residência docente, através da concessão de bolsas aos alunos residentes e aos professores supervisores e coordenadores.

Valorização dos
profissionais da
educação
Jornada

PL 2286/2015 (PLS
320/2008)

Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para Todos (PFE) e a Carreira Naciona l
do Magistério da Educação Básica (CNM).

Qualidade de ensino

PLS 185/2012
(PL 8130/2014, na CD)

Altera o art. 4º, inc. IX da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para assegurar a
presença de professores devidamente qualificados nas redes públicas de ensino qualidade do ensino.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, acrescentando inciso VIII e parágrafo
único ao art. 24 da referida lei, para incumbir o sistema de ensino de identificar os estudantes de baixo rendimento e inseri-los em plano de
recuperação. A proposta incumbe ao respectivo sistema de ensino, mediante ação conjunta e integrada dos órgãos executivos e normativos e da
unidade de ensino, identificar, até o final do primeiro bimestre letivo, os estudantes do ensino fundamental e médio com baixo rendimento ou baixa
frequência, a fim de inseri-los em plano de recuperação; dispõe que o plano de recuperação de que trata o inciso VIII será elaborado com base no
levantamento das causas do baixo rendimento ou da baixa frequência dos estudantes identificados e contemplará alternativas para superação do
problema, entre elas a previsão de ampliação do horário de frequência escolar, de visita de educadores ao ambiente familiar e, quando necessário,
de assistência psicológica aos estudantes.
Altera o art. 1º e acrescentas arts. 1º-A, 1º-B e 1º-C da Lei nº 7.398/85, que dispõe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes
de 1º e 2º graus e dá outras providências, para fomentar a criação de entidades representativas dos estudantes, voltadas para atividades educacionais,
culturais, cívicas, esportivas, sociais, assuntos da sua comunidade e monitoramento da gestão educacional e financeira da sua instituição.

Qualidade de ensino
Acesso e permanência
Avaliação

PLS 467/2012
(PL 8131/2014, na CD)

Gestão democrática e
controle social

PLS 80/2014
(PL 1967/2015, na CD)

17 Projetos de Lei da Câmara remetidos ao Senado
TEMA

PROPOSIÇÕES

CONSIDERAÇÕES

Atendimento das
populações específicas
(PcD)
Ensino-aprendizagem
Educação de Jovens e
Adultos.

PLC 75/2017

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, de forma a inserir o inciso XIII no art.
3º e modificar o art. 37, caput, e o art. 58, § 3º, para garantir o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida entre os princípios do ensino,
bem como no âmbito da educação de jovens e adultos e da educação especial.
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TEMA
Atendimento a
populações específicas
Pessoa com
deficiência
Ensino-aprendizagem
Educação de Jovens e
Adultos
Estrutura escolar

PROPOSIÇÕES

CONSIDERAÇÕES

PL 537/2016 (PLS
75/2017)

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de forma a inserir o inciso XIII no art. 3º e modificar o art. 37, caput, e o art. 58, § 3º.
OBS: Garante o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

PLC 20/2012

Altera o § 4º do art. 26 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. que “estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional”, determinando que o ensino da história constitua conteúdo obrigatório em todas as séries do Ensino
Médio, sendo que o ensino da História do Brasil leve em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro,
especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. A Proposição tramita em conjunto ao PLS 103/2009; PLS 74/2012; PLS 183/2012; PLS
261/2012; PLS 235/2013; PL 515/2013 e PLS 38/2015.
Dispõe sobre normas de segurança e de manutenção em brinquedos dos parques infantis localizados em áreas de uso coletivo e em
estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental. A proposta estabelece que normas de segurança e de manutenção em brinquedos
playgrounds localizados em áreas de uso coletivo, públicas ou privadas, e determina sanções para o descumprimento de suas determinações, na
forma que especifica.
Acresce os arts. 27-A e 27-B à Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a obrigatoriedade de
criação e manutenção de bibliotecas escolares em todas as instituições públicas de ensino. A proposta prevê, no art. 27-A, que são
responsabilidades dos sistemas de ensino a criação e a manutenção de bibliotecas escolares em todas as instituições públicas de educação básica de
sua jurisdição; e determina, no art. 27-B, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio dos respectivos sistemas de ensino,
manterão, obrigatoriamente, bibliotecários, para atender as bibliotecas escolares das instituições públicas; os sistemas de ensino terão o prazo de 5
(cinco) anos para adaptar-se à Lei, a contar da data de publicação.
Altera o art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, que dispõe sobre bagagem de passageiro procedente do exterior, disciplina o regime de
entreposto aduaneiro, estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras apreendidas e dá outras providências, acrescendo-lhe §§ 9º-A, 9º-B e 9º-C,
para inserir dispositivos que tratam da destinação de equipamentos de informática abandonados, entregues à Fazenda Nacional ou objeto de pena
de perdimento para as escolas públicas federais, estaduais ou municipais e estabelecer procedimento básico para a habilitação das escolas públicas
interessadas.
Acrescenta o inciso ao art. 70 da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para inserir, como despesa de
manutenção e desenvolvimento do ensino, aquela realizada com atividades curriculares complementares.
Altera a redação do § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, para manter o mecanismo do FUNDEB para as matrículas das préescolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público.
Acrescenta inciso IX ao art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para inserir,
como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, os recursos investidos em atividades curriculares complementares voltadas ao
aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, por meio de exposições, feiras ou mostras de ciências da
natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura.

Equipamentos

PLC 159/2015

Equipamentos
escolares
(infraestrutura, espaço
físico e profissionais)

PLC 28/2012

Equipamentos
escolares (recursos,
tecnologia educacional
e insumos)

PLC 123/2015

Financiamento

PL 3940/2012 (PLS
162/2015)
PLC 60/2016

PLC 162/2015

Acesso e permanência,
Avaliação discente
Qualidade de ensino

PLC 13/2016
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Nacional de Incentivo ao Atendimento Voluntário para Alunos com Baixo Rendimento Escolar.
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TEMA
Programas
suplementares
(exames de acuidade
auditiva e visual)

PROPOSIÇÕES

PLC 104/2015

214/2015
Programas
suplementares
(transporte escolar)
PLC 19/2012

Programas
suplementares
Serviço de orientação
profissional
Valorização dos
profissionais de
educação
(insumos)
Valorização dos
profissionais de
educação
(formação)

PLC 18/2012

PLC 54/2017
PL 2098/2015
(PLS 54/2017)

PL 116/2013

CONSIDERAÇÕES
Estabelece a obrigatoriedade de o poder público oferecer exame de acuidade auditiva e visual para os alunos que ingressam no ensino
fundamental. Para a realização dos exames, os Estados e os Municípios contarão com a assistência financeira do Ministério da Saúde. Caso os
testes detectem algum problema, o aluno será obrigatoriamente encaminhado a um especialista do Sistema Único de Saúde – SUS. Tramita em
conjunto com o PLS 483/2011 e 214/2015.
Torna obrigatório o exame de acuidade visual em todos os alunos matriculados no ensino fundamental. Tramita em conjunto com o PLS 483/2011
e 104/2015.
Altera os arts. 1º e 11 da Lei nº 9.394/1996, que trata das diretrizes e bases da educação nacional, para dispor que os Estados incumbir-se-ão de
assumir o transporte escolar dos alunos e permitir aos professores da rede estadual apenas o uso de assentos vagos disponíveis nos veículos nos
trechos autorizados. Estabelece que incumbe aos Municípios assumir o transporte escolar dos alunos e permitir aos professores da rede municipal
apenas o uso de assentos vagos disponíveis nos veículos nos trechos autorizados. Disciplina que cabe aos Estados articularem-se com os
respectivos Municípios para atender o disposto nessa Lei de forma que atenda aos interesses dos alunos e dos professores. Revoga a Lei nº
10.709/2003 que trata sobre o transporte escolar dos alunos da rede de ensino estadual e municipal.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do orientador educacional nas instituições públicas de educação básica. A proposta obriga a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios a manter, nos respectivos sistemas de ensino, profissionais de educação, de nível superior, habilitados
em pedagogia com ênfase em orientação educacional, para atender às instituições públicas de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino
médio, concedendo o prazo de 5 anos para o cumprimento da obrigação.
Dispõe sobre a garantia aos profissionais do magistério de desconto de, ao menos, 20% em livros, periódicos e materiais didáticos correlatos
vinculados à sua área de ensino e de atuação profissional.
Dispõe sobre a garantia aos profissionais do magistério de desconto em livros, periódicos e materiais didáticos correlatos vinculados à sua área de
ensino e de atuação profissional.
Altera o § 3º do art. 26 e acrescenta § 8º ao art. 62 da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - LDB, para
dispor sobre a formação dos professores de educação física na educação básica.. A proposição determina que educação física, integrada à proposta
pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica a ser ministrado, exclusivamente, por professor habilitado em curso
de licenciatura em Educação Física, com prática facultativa ao aluno; determinando que os conteúdos curriculares da disciplina educação física na
educação básica serão ministrados exclusivamente por professores habilitados em curso de licenciatura em Educação Física; ao mesmo tempo
fixando aos sistemas de ensino prazo de 5 (cinco) anos, a contar da publicação desta Lei, para implantar o quanto nela disposto.
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ANEXO C
PROPOSIÇÕES TRAMITANDO NO SENADO FEDERAL E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Atendimento de populações específicas (proposições com tramitação em conjunta)
PROPOSIÇÃO

PL 6297/2013

CONSIDERAÇÕES
Altera o art. 29 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional", para tornar
obrigatória a presença de pessoa treinada para administrar insulina em estabelecimentos de ensino infantil.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - LDB, para dispor sobre a
assistência à adolescente grávida, em estado de puerpério ou lactante.
Acrescenta artigo à Lei nº 12.711, de 2012, para estabelecer prioridade de ingresso na rede federal de educação superior e de ensino
técnico ao estudante residente no Município em que se encontra o campus da instituição de ensino que oferece o curso pleiteado.
Altera a redação do art. 37 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
dispor sobre a educação de jovens e adultos para pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos penais.
Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho da mulher cujo filho não tenha idade para ingresso na educação básica obrigatória.
OBS: Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1943
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre o estabelecimento de
indicadores de padrão mínimo de qualidade para a educação do campo, indígena e quilombola.
Altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para estender aos alunos egressos da
educação do campo ofertada em instituições credenciadas que tenham como proposta pedagógica a formação por alternância o
tratamento dispensado aos alunos egressos das escolas públicas no acesso ao ensino superior gratuito.
Acrescenta o art. 59-B à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
assegurar aos educandos com deficiência ou com mobilidade reduzida vaga na escola pública de educação básica mais próxima de sua
residência.
Assegura prioridade de vagas em escolas públicas aos filhos e dependentes de pessoas com deficiência, próximas às respectivas
residências.
Insere parágrafo único ao art. 59 da Lei nº 9.394/96, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a
obrigatoriedade de intérprete de Libras para o atendimento de pais surdos nas comunicações escolares da rede pública e privada.
Altera a Lei nº 13.146, de 2015, que "Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência)", para assegurar aos surdos acesso à educação e ao trabalho em igualdade de oportunidades.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - LDB, para dispor sobre
a educação física adaptada.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para assegurar
capacitação profissional para alfabetização em Libras e em braile em todas as etapas e modalidades da educação básica.
Dispõe sobre o acompanhamento escolar para alunos em tratamento de doenças crônicas.

PL 2105/2015

Altera o art. 3º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, para dispor sobre as condicionalidades
relativas à educação profissional e ao emprego

PL 7546/2014

Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec), de modo a inserir entre os atendimentos prioritários os emigrantes brasileiros retornados ao País.

PL 7834/2017
PL 5844/2016

PL 3489/2015
PL 7117/2017

PL 6829/2017
PL 6968/2013
PL 7862/2017
PL 5949/2016

PL 1649/2015
PL 3738/2015

PL 3907/2015
PL 2346/2015
PL 2183/2015

PROPOSIÇÃO

CONSIDERAÇÕES

TEMÁTICA
Atendimento de populações
específicas
Atendimento a populações específicas
Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas (Campo)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (doenças crônicas)
Atendimento de populações
específicas
Modalidade (Educação profissional)
Atendimento de populações
específicas
Modalidade (Educação Profissional)
TEMÁTICA
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PL 3084/2015

Dispõe sobre a condicionalidade de participação em curso de educação profissional ou tecnológica no Programa Bolsa-Família.

PL 2732/2015

Modifica dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente para determinar a obrigatoriedade da frequência do menor infrator em
cursos educacionais.

PL 7746/2014

Prevê passe livre estudantil para aqueles que, com dificuldade econômica comprovada, estejam matriculados em instituições de ensino
privadas.

PL 5749/2016

Obriga a reserva de vagas na rede pública e privada de educação para crianças e adolescentes com Autismo.

PL 3432/2015

Dispõe sobre a inclusão de conhecimentos básicos sobre braile e libras na formação de docentes da educação básica.

PL 7829/2017

Acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 10.880, de 2004, dispondo sobre a obrigatoriedade do fornecimento de transporte escolar a
estudantes matriculados em escolas técnicas agrícolas, nas condições que especifica.

PL 8017/2014

Insere inciso VI no art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
OBS: Isenta do IPI a aquisição de veículo por instituições privadas sem fins lucrativos especializadas e com atuação exclusiva em
educação especial para transporte de escolar dos educandos com deficiência.
Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para assegurar aos dependentes em idade escolar de mulher
vítima de violência doméstica ou familiar, em caso de mudança de domicílio por ordem judicial, o direito à matrícula em escolas de
educação básica mais próximas da nova residência.
Acrescenta inciso V ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 2011, de forma a assegurar condições de capacitação profissional aos adolescentes
entre dezesseis e dezoito anos, atendidos em programas de acolhimento familiar ou institucional.

PL 4722/2016

Modifica a Lei nº 12.711/2012, para estabelecer reserva de vagas nos processos seletivos das instituições públicas de ensino médio e
de educação superior para alunos residentes ou oriundos de abrigos e instituições de acolhimento.

PL 3278/2015

PL 4620/2016

Acesso e permanência
Atendimento de populações
específicas
Modalidade (Educação profissional)
Frequência
Atendimento de populações
específicas
Acesso e permanência Atendimento
de populações específicas
Acesso
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Formação
Programas suplementares
Atendimento de populações
específicas
Programas suplementares
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento a populações em
situação de risco
Atendimento de
estudantes em diferentes
situações de risco
Acesso
Atendimento de populações em
situação de risco

Atendimento de populações específicas (proposições com tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 4722/2016
PROPOSIÇÃO

CONSIDERAÇÕES
Modifica a Lei nº 12.711/2012, para estabelecer reserva de vagas nos processos seletivos das instituições públicas de ensino médio e
de educação superior para alunos residentes ou oriundos de abrigos e instituições de acolhimento.
CONSIDERAÇÕES

TEMÁTICA
Acesso
Atendimento de populações em
situação de risco
TEMÁTICA
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PL 8033/2017

PL 5289/2016
PL 2350/2015
PL 5345/2016
PL 3394/2012

PL 4903/2016
PL 4027/2015
PL 5625/2016
PL 6498/2016
PL 3661/2015
PL 2111/2015
PL 7471/2017

Assegura às pessoas portadoras de albinismo o exercício de direitos básicos nas áreas de educação, saúde e trabalho.
Estabelece preceitos para o aperfeiçoamento da política educacional brasileira dos sistemas públicos de ensino, para a permanência e o
sucesso escolar de alunos com distúrbios, transtornos e/ou dificuldades de aprendizagem, e dá outras providências.
Dá nova redação à Lei nº 6.202/75, que "Atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído pelo
Decreto-lei nº 1.044/69, e dá outras providências" e à Lei nº 9.394/96, para assegurar os direitos educacionais às gestantes.
Acrescenta à Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, dispositivo que estimula a participação das mulheres e jovens que residem em
assentamentos da reforma agrária em cursos oferecidos por intermédio da Bolsa-Formação.
Dispõe sobre o diagnóstico e o tratamento da dislexia na educação básica.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de forma a incluir entre as obrigações do Estado, a oferta de vaga no ensino médio,
em escola próxima da residência do educando.
Acrescenta o art. 26-B na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para instituir programas de diagnóstico, esclarecimentos,
tratamento e acompanhamento do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH.
Acrescenta a Estratégia 10.12 à Meta 10 do Anexo da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação (PNE), para promover os direitos educacionais dos brasileiros residentes no exterior.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para tornar clara a possibilidade de
adoção da "Pedagogia da Alternância" nas escolas do campo.
Altera o art. 28 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir as escolas rurais como espaços de efetivação do pleno
exercício do direito à cultura de cultura no campo.
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 do representante do Ministério Público local para o fechamento de escolas do campo, quando o fechamento
for definitivo ou se der por prazo superior a um mês. OBS: Revoga a Lei nº 12.960, de 2014.
Acrescenta dispositivo na Lei 13146, de 5 de julho de 2015.

PL 3993/2012

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) para dispor sobre o cargo de Professor de Apoio Especializado em Educação
Especial para atendimento ao aluno deficiente e dá outras providências.
Altera o art. 59 da Lei nº 9.394/96, para dispor sobre a formação mínima dos profissionais de apoio escolar previstos no art. 28, XVII,
da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
OBS: Trata da capacitação dos professores para o apoio ao aluno com deficiência. Altera a Lei nº 9.394, de 1996.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para tornar obrigatória a presença de tradutor e intérprete de Libras - Língua
Portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a acessibilidade ao
sistema escolar das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Dispõe sobre a contratação de APAES e PESTALOZZIS, entidades sem fins lucrativos, como prestadoras de serviços do Poder
Público, com especializações em educação especial e dá outras providências.
Altera o Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das
afecções que indica, para determinar prazo para apresentação de atestado médico.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
OBS: Substitui o termo educando portador de necessidades especiais por educando com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, transtornos mentais e altas habilidades ou superdotação.
Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Lei nº 9.394/96, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Língua Brasileira de Sinais Libras, na formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação básica.

PROPOSIÇÃO

CONSIDERAÇÕES

PL 7212/2017
PL 6559/2016
PL 3129/2015
PL 1690/2015
PL 1227/2015
PL 269/2015
PL 3619/2015
PL 7798/2014

Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas (campo)
Atendimento de populações
específicas (campo)
Atendimento de populações
específicas
(campo)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Formação inicial e continuada
TEMÁTICA
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PL 3079/2015

Altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para estabelecer reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência nos concursos
seletivos para ingresso em cursos de instituições federais de ensino superior e de ensino técnico de nível médio.
Acrescenta artigo à Lei nº 12.711, de 2012, para dispor sobre critério que prioriza a regionalidade de domicílio do candidato nos
processos seletivos de ingresso nos cursos das instituições federais de ensino.

PL 4291/2016

Altera a Lei n° 12.513, de 26 de outubro de 2011, para assegurar prioridade de atendimento pelo Pronatec aos estudantes integrantes
de famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar.

PL 485/2015

PL 7857/2017

PL 4722/2016

"Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para estabelecer diretrizes
diferenciadas para os alunos do ensino básico, de baixa renda, beneficiários de programas sociais, que moram em lugares violentos
e/ou de grande vulnerabilidade social, nas redes públicas de ensino".
Modifica a Lei nº 12.711/2012, para estabelecer reserva de vagas nos processos seletivos das instituições públicas de ensino médio e
de educação superior para alunos residentes ou oriundos de abrigos e instituições de acolhimento.

Atendimento de populações
específicas (PcD) – Acesso
Atendimento de populações
específicas / Acesso
Acesso e permanência
Modalidade (Educação profissional)
Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações em
situação de risco
Atendimento de populações em
Situação de risco / Acesso

Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade
PROPOSIÇÃO
PL 7116/2017

PL 7041/2017
PL 6918/2017

PL 2585/2015

PL 8231/2014

PL 2697/2015

PL 5681/2016
PL 1958/2015
PL 5415/2016

PL 4843/2016

CONSIDERAÇÕES
Altera o art. 18 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para dispor sobre a assistência
educacional nos estabelecimentos prisionais.
Estabelece que trinta por cento da remuneração recebida pelo preso será destinado ao ressarcimento ao Estado das
despesas realizadas com a manutenção do condenado, tornando obrigatório o ensino profissional do preso.
OBS: Altera a Lei nº 7.210, de 1984.
Altera a Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal – para definir diretrizes, objetivos e outros parâmetros
referentes à assistência educacional nos estabelecimentos prisionais. OBS: Altera a Lei nº 12.513/2011 e 9.394/1996.
Estabelece que cinquenta por cento da remuneração recebida pelo preso será destinado ao ressarcimento ao Estado das
despesas realizadas com a manutenção do condenado, e torna obrigatório o ensino profissional do preso.
OBS: Altera a Lei nº 7.210, de 1984.
Altera a Lei nº 8.069, de 13 julho de 1990 - Estatuto da Criança e Adolescente, para tornar obrigatória inserção do
menor infrator em curso regular de ensino e em curso técnico-profissionalizante, e dá outras providências.
Dispõe sobre o ensino e a qualificação profissional de pessoas em cumprimento de pena.
OBS: Altera as Leis nº 12.513, de 2011 e 7.210, de 1984.
Cria o Fundo para a Capacitação para o Trabalho e Melhoria da Escolaridade de Custodiados pelo Estado e dispõe
sobre diretrizes para o seu estabelecimento.
Dispõe sobre a criação de Centros de Ressocialização Juvenil, mediante Regime Diferenciado de Contratações Públicas
e dá outras providências. OBS: Altera a Lei nº 12.462, de 2011.
Altera artigos da Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, e dá outras providências. OBS: Visa readequar a Lei
de Execução Penal às necessidades de efetiva reintegração social do preso, internado e egresso do sistema penitenciário
brasileiro.
Cria mecanismos de incentivo às atividades educacionais e profissionalizante aos internos do sistema prisional, e dá
outras providências

TEMÁTICA
Jovens e adultos em situação
de privação de liberdade
Modalidade (EJA – Educação Profissional)
Jovens e adultos em situação
de privação de liberdade
Modalidade (Educação Profissional)
Jovens e adultos em situação
de privação de liberdade
Jovens e adultos em situação
de privação de liberdade
Modalidade (Educação Profissional)
Jovens e adultos em situação
de privação de liberdade
Modalidade (Educação Profissional)
Jovens e adultos em situação
de privação de liberdade
Modalidade (Educação Profissional)
Jovens e adultos em situação
de privação de liberdade
Modalidade (Educação Profissional)
Jovens e adultos em situação
de privação de liberdade
Jovens e adultos em situação de privação de
liberdade
Repercussão tributária
Jovens e adultos em situação
de privação de liberdade
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Educação Ambiental
PROPOSIÇÃO
PL 6202/2016
(em tramitação
conjunta)
PL 5860/2016
PL 1732/2015
PL 53/2015

CONSIDERAÇÕES
Estabelece diretrizes para a instituição de programas de reciclagem de resíduos sólidos na rede pública de educação básica.
Obriga a instalação de lixeiras seletivas para reciclagem nas escolas públicas e privadas.
Altera a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, determinando a instalação, pelos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, de
postos de coleta de lixo eletrônico.
Cria a Semana Nacional da Reciclagem e do Meio Ambiente nas escolas de ensino fundamental e médio.

TEMÁTICA
Educação Ambiental
Coleta de resíduos
Educação ambiental
Coleta de resíduos
Educação Ambiental
Coleta de resíduos
Educação ambiental

Repercussão penal (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 3339/2015
PL 3295/2015
PL 1196/2015
PL 4712/2016

PL 3189/2012

PL 3036/2015

CONSIDERAÇÕES
Aumenta a pena do crime de lesão corporal cometido nas dependências de estabelecimentos de ensino ou hospitalares.
OBS: Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940.
Altera o Decreto-Lei n. 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal, para aumentar a pena do agente público que desviar verbas
públicas destinadas à saúde, à educação e à segurança pública, apropriando-se delas, desviando-as ou empregando-as irregularmente.
Acrescenta o §12 ao art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para qualificar a conduta de agressão contra
professores e outros profissionais do ensino.
Insere nova circunstância agravante no Código Penal, consistente na prática de crime no interior ou até a distância de mil metros de
estabelecimento de ensino. OBS: Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940.
Modifica os arts. 121, 129, 146 e 147 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
OBS: Aumenta a pena e qualifica o crime cometido contra professores, em ambiente escolar.
Altera os arts. 121, 129, 141, 142 e 163 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e os arts. 21 e 28 do Decreto-Lei
nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei das Contravenções Penais, e dá outras providências.
OBS: Qualifica e ou aumenta a pena em 1/3 nos casos de crimes de homicídio, lesão corporal, injúria e dano cometido contra professor ou
profissional de educação. Aumenta a pena para contravenção penal de vias de fato em estabelecimento de ensino. Inclui o estabelecimento de
ensino nas situações protegidas contra arma de foto e causa de deflagração.

TEMÁTICA
Repercussão penal
Repercussão penal
Repercussão penal

Repercussão penal
Repercussão penal
Valorização dos profissionais
de educação

Repercussão penal

Combate à violência e drogadição (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 708/2015
PL 6504/2013
PL 5826/2016
PL 5283/2013

CONSIDERAÇÕES
Estabelece normas gerais sobre segurança escolar e dá outras providências.
Institui e estabelece a criação da campanha anti- bullying nas escolas públicas e privadas de todo país, com validade em todo Território
Nacional.
Acrescenta incisos IX e X ao art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir o combate a todas as formas de violência e a
promoção de cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino.
Torna obrigatório o plano de evacuação em situações de risco em todos os estabelecimentos de ensino.

TEMÁTICA
Combate à violência
Combate à violência
Combate a violência
Segurança

Combate à violência e drogadição (proposições com tramitação conjunta)
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PROPOSIÇÃO
PL 6248/2016
PL 6228/2016
PL 2780/2015
PL 3037/2015
PL 5540/2013
PL 3153/2012
PL 8169/2014

CONSIDERAÇÕES
Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, para proibir o uso de produtos fumígenos junto a entradas de hospitais,
postos de saúde e estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, para proibir o uso de produtos fumígenos nos locais que especifica.
Dispõe sobre a segurança e a proteção à infância e à juventude no ambiente educacional.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional", e dá outras providências.
OBS: Registra como princípio do ensino no Brasil, o respeito à alteridade.
Torna obrigatória a adoção de sistema de segurança no interior dos estabelecimentos de ensino, na forma que especifica.
Acrescenta o inciso IX ao art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Torna obrigatória a instalação de portais de raios-X nas escolas pública e privadas.

TEMÁTICA
Combate à drogadição
Combate à drogadição
Combate à violência
Combate à violência
Combate à violência
Combate à violência
Combate à violência
Infraestrutura

Acesso e permanência – Repercussão Tributária (proposições com tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 164/2015
PL 8012/2014

PL 6782/2013
PL 6766/2013

PL 5598/2013

PL 4257/2012
PL 4055/2012

PL 3362/2012
PL 3930/2012
PL 5265/2016
PL 1491/2015
PROPOSIÇÃO

CONSIDERAÇÕES
Altera o disposto no art. 8º, II, b, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para incluir item 10, para deduzir integralmente as despesas
com educação do imposto sobre a renda das pessoas físicas.
Permite dedução integral dos gastos com educação na apuração do Imposto de Renda das pessoas físicas, nas condições que estabelece.
OBS: Altera a Lei nº 9.250, de 1995.
Modifica o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que "altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras
providências", para possibilitar a dedução integral das despesas com instrução da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas.
Altera a Legislação do imposto de renda das pessoas físicas tornando ilimitados os gastos com educação e dá outras providências.
Altera o disposto no art. 8º, II, b, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para incluir item 10, tornando sem limite a dedutibilidade de
despesas com instrução, para efeito da formação da base de cálculo do imposto sobre a renda das pessoas físicas, a partir do ano-calendário de
2015.
Dispõe sobre a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, permitindo a dedução integral dos gastos com instrução do próprio
contribuinte e de seus dependentes, dando nova redação à alínea "b" do inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 1995, alterada pelo art. 3º da
Lei nº 11.482, de 2007.
Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o imposto de renda da pessoa física, para excluir o limite de dedução com
Educação.
Estabelece a dedutibilidade das despesas com educação efetuadas com empregados, para fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
OBS: Altera a Lei nº 9.249, de 1995.
Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
OBS: Estabelece que a dedução do imposto de renda da pessoa física com educação será ilimitada.
Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução, do imposto de renda devido no ano-calendário, dos
pagamentos de despesas comprovadamente efetuadas com a instrução de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Concede dedução ilimitada das despesas com educação na apuração do Imposto de Renda das pessoas físicas, na forma que fixa.
OBS: Altera a Lei nº 9.250, de 1995.
CONSIDERAÇÕES

TEMÁTICA
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
TEMÁTICA
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PL 5407/2013

Estabelece a dedutibilidade das doações a escolas públicas de ensino infantil, fundamental e médio para fins de apuração do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, e dá outras providências.
OBS: Altera a Lei nº 9.249, de 1995.
Dispõe Sobre a Dedução ao Imposto de Renda de Pessoas Físicas de Despesas com Educação do Contribuinte e seus Dependentes.
OBS: Altera a Lei nº 9.250, de 1996, autorizando a dedução no montante máximo de 12 salários mínimos ao ano.
Permite a dedução integral das despesas com educação na apuração da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas.

PL 5137/2013
PL 5083/2013

Altera a alínea b do inciso II do caput do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para autorizar a dedução, da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, da integralidade das despesas do contribuinte e seus dependentes com educação, inclusive cursos livres.
Altera a Lei nº 9.250, de 1995, instituindo dedução integral no Imposto de Renda Pessoa Física dos valores pagos com instrução.

PL 1146/2015
PL 8320/2014

PL 6332/2016
PL 5855/2016

Inclui as despesas com instrução de empregados nas deduções permitidas para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido. OBS: Altera a Lei nº 9.249, de 1995.
Altera a o Artigo 8º, inciso II, alínea b), da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelecendo que as despesas dos contribuintes e seus
dependentes com educação serão dedutíveis em sua integralidade da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.

Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência

Acesso e permanência – Repercussão Tributária (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 5629/2016
PL 4362/2016

PL 6094/2013
PL 5873/2013
PL 1697/2015

CONSIDERAÇÕES
Altera alíneas "b" e "c" do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para retirar os limites de dedução do imposto de renda com
despesas nas áreas de saúde e educação e incluir as despesas com aquisição de material escolar nas hipóteses de dedução da base de cálculo
do imposto de renda das pessoas físicas.
Dispõe sobre benefícios na área do imposto de renda concedidos em operações de apoio a programas de erradicação do analfabetismo
Altera as leis nºs 11.482, de 31 de maio de 2007 e 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para reajustar os valores das tabelas progressivas
mensais do imposto de renda de pessoas físicas, das deduções por dependente, das despesas com educação e dá outras providências.
Modifica o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que "altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras
providências", para possibilitar a dedução de metade das despesas com instrução da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas.
Estabelece isenção de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza para empresas de transporte público urbano intramunicipal
que ofereçam transporte gratuito aos estudantes dos ensinos fundamental e médio. OBS: Altera a Lei nº 7.713, de 1988.

TEMÁTICA
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Programas suplementares
(transporte escolar)

Acesso e permanência (proposições com tramitação em conjunto)
PROPOSIÇÃO

PL 7762/2017

CONSIDERAÇÕES
Dispõe sobre a criação do "Programa de Transporte Social Técnico e Universitário", para custear deslocamento dos alunos do ensino
técnico e universitários em âmbito intermunicipal ".
Altera o art. 20 da Lei nº 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências, para
permitir a utilização do fundo para o pagamento de curso de ensino superior ou técnico profissionalizante do trabalhador, de seu
cônjuge e de seus dependentes.
Autoriza o acesso ao transporte escolar, de propriedade dos entes federados, em nível intermunicipal e interestadual aos estudantes
de cursos técnicos, superiores e tecnológicos e de graduação.

PROPOSIÇÃO

CONSIDERAÇÕES

PL 4054/2015
PL 4935/2016

TEMÁTICA
Acesso e permanência
Modalidade (Educação Profissional)
Acesso e permanência
Modalidade (Educação Profissional)
Acesso e permanência
Modalidade
(Educação Profissional e Tecnológica)
TEMÁTICA
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PL 4925/2016

Altera o art. 5º da Lei nº 12.816/2013, que amplia o rol de beneficiários e ofertantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego - Pronatec, para autorizar o transporte intermunicipal e interestadual de estudantes de cursos técnicos, superiores tecnológicos
e de graduação por veículos adquiridos pelos entes federados por meio dos programas de transporte escolar instituídos pela União.

PL 2182/2015

Acrescenta §5º ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego (Pronatec), para dar atendimento preferencial a estudantes em regimes de acolhimento institucional.

PL 2182/2015

Acrescenta §5º ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego (Pronatec), para dar atendimento preferencial a estudantes em regimes de acolhimento institucional.

PL 2162/2015

PL 5509/2013

Autoriza o transporte intermunicipal e interestadual de estudantes de cursos técnicos, superiores e tecnológicos e de graduação por
veículos mantidos e adquiridos pelos entes federados por meio dos programas instituídos pela União para transporte escolar, como o
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE e o Programa Caminho da Escola.
Altera a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, que institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e o
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos
financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera o art. 4º da lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e dá outras providências
OBS: Estabelece que as ações relacionadas ao transporte escolar abrangerão o transporte intermunicipal de alunos.

Acesso e permanência
Modalidade
(Educação Profissional e Tecnológica)
Acesso e permanência
Modalidade (Educação Profissional)
Atendimento de populações
em situação de risco
Acesso e permanência
Modalidade (Educação Profissional)
Atendimento de populações
em situação de risco
Acesso e permanência
Modalidade (Educação Profissional)
Programas suplementares
Transporte escolar
Acesso e permanência
Programas suplementares
(transporte escolar)
Modalidade (EJA)

Acesso e permanência (proposições sem tramitação em conjunto)
PROPOSIÇÃO
PL 6496/2016
PL 3474/2015
PL 2721/2015
PL 1428/2015
PL 5380/2016

CONSIDERAÇÕES
Institui o Selo Empresa Incentivadora da Educação do Trabalhador e dá outras providências.
Institui a Política Nacional de Assistência Estudantil - PNAE, regulamentando o Decreto 7.234 de 19 de julho de 2010 e dá outras
providências. OBS: Revoga o Decreto nº 7.234, de 2010.
Altera a Lei nº Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. OBS: Garante a
oferta sistemática de classes de Educação de Jovens e Adultos - EJA, em todos os segmentos e, em, no mínimo, dois turnos.
Altera os arts.1º, 6º e 19, da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que dispõe sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - Pronatec; e dá outras providências
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a expansão das vagas públicas na educação profissional técnica
articulada com o ensino médio.
Acrescenta o art. 36-E à Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece diretrizes e bases da Educação Nacional.

PL 1786/2015
PL 3410/2012

PL 4374/2016

PL 5976/2013

Acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, para assegurar transporte escolar aos beneficiários da
Bolsa-Formação Estudante do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Inclui inciso V, no art. 2º da Lei nº 12.513 de 26 de outubro de 2011.
OBS: Estabelece que os jovens com registro em orfanato terão atendimento prioritário no Pronatec.
Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, para inserir as mulheres em situação de violência doméstica
ou familiar entre os destinatários prioritários do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

TEMÁTICA
Acesso e permanência
Acesso e permanência
Acesso e permanência
Modalidade (EJA)
Acesso e permanência
Modalidade (Educação Profissional)
Acesso e permanência
Modalidade (Educação Profissional)
Acesso e permanência
Modalidade (Educação Profissional)
Acesso e permanência
Modalidade (Educação Profissional e
Tecnológica)
Acesso e permanência
Modalidade (Educação profissional)
Atendimento de estudantes em
diferentes situações de risco
Acesso e permanência
Modalidade (Educação Profissional)
Atendimento de populações em situação
de risco

Acesso (proposições sem tramitação conjunta)
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PROPOSIÇÃO
PL 615/2015
PL 3799/2012
PL 6403/2013

PL 7054/2017
PL 6473/2016
PL 4563/2016
PL 7339/2017
PL 7451/2017

CONSIDERAÇÕES
Insere os parágrafos 8º e 9º no art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, de forma a dispor sobre a vedação de cobrança a qualquer título, para
a admissão de alunos pelos estabelecimentos de ensino.
Altera o art. 32 e o inciso I do § 3º do art. 87, ambos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor
sobre a possibilidade de matricular a criança no ensino fundamental no ano em que completar 6 (seis) anos de idade.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para garantir ao aluno do ensino médio, que possui contrato formação desportiva ou estiver inscrito
no Programa Bolsa Atleta, prioridade de matrícula em escola próxima a sua residência ou ao ambiente de treinamento.
Altera o caput do art. 1º da Lei nº 12.799, de 10 de abril de 2013, para incluir a isenção de pagamento de taxas para a inscrição em processos seletivos
também nas instituições federais de ensino básico e profissional.
"Altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de
nível médio e dá outras providências, para possibilitar a comprovação da autodeclaração por meio de documentos originais e/ou entrevista pessoal".
"Altera a Lei 9.496, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para garantir a efetivação da matrícula dos
alunos advindos da rede particular de ensino em qualquer unidade escolar da rede pública de ensino básico".
Altera, para compatibilização com determinações constitucionais e legais posteriores, a redação da Lei 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, de 20/12/1996). OBS: Permite ao aluno sem escolaridade anterior matricular em série adequada a seu desenvolvimento.
Altera, para compatibilização com determinações constitucionais e legais posteriores, a redação da Lei 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, de 20/12/1996).

TEMÁTICA
Acesso
Acesso
Acesso

Acesso
Acesso
Acesso
Acesso - classificação
Acesso - classificação

Novas disciplinas (proposições com tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 7886/2017

PL 7468/2017
PL 7319/2017

PL 7318/2017
PL 6885/2017
PL 6767/2016
PL 6355/2016
PL 5985/2016

PL 3795/2015
PL 3789/2015
PL 3226/2015
PROPOSIÇÃO

CONSIDERAÇÕES
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a disciplina Educação no Trânsito e Condução de
Veículos Automotores.
Dispõe sobre a inclusão da disciplina de Noções de Cidadania no currículo do ensino médio.
OBS: Altera a Lei nº 9.394, de 1996.
Altera os artigos 26, 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a disciplina "Ética e Cidadania" na matriz curricular nacional no ensino fundamental e
médio.
Altera os artigos 26, 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a disciplina "Educação Financeira" na matriz curricular nacional no ensino fundamental e
médio.
Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para tornar obrigatória a informática educativa em todos os
níveis da educação básica.
Altera o §9º do artigo 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
OBS: Estabelecer a obrigatoriedade do ensino das disciplinas Filosofia e Sociologia em todos os anos do ensino médio.
Altera a redação do art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos
dos ensinos fundamental e médio.
Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para incluir, nos currículos dos ensinos
fundamental e médio, a disciplina de Educação Moral e Cívica.
Altera a redação dos artigos 32 e 36 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para inserir novas disciplinas obrigatórias nos
currículos dos ensinos fundamental e médio.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a inclusão do ensino de Educação Ambiental a partir do 6º ano do
Ensino Fundamental até o término da Educação Básica
Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para inserir nova disciplina obrigatória nos
currículos dos ensinos fundamental e médio.
CONSIDERAÇÕES
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PL 904/2015
PL 800/2015
PL 784/2015
PL 562/2015
PL 185/2015
PL 8073/2014
PL 7568/2014
PL 3421/2012
PL 3286/2012
PL 5633/2016
PL 5515/2016
PL 5020/2016
PL 4701/2016
PL 4551/2016
PL 3321/2015
PL 2127/2015
PL 1253/2015
PL 1029/2015
PL 8010/2014
PL 6954/2013
PL 4838/2012
PL 542/2015
PL 5604/2016
PL 1302/2015

Altera a redação dos artigos 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e médio.
Inclui a disciplina "Segurança Pública" no currículo do ensino fundamental do Brasil.
Altera a redação do § 1º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a inclusão nos currículos
da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio da disciplina de educação no trânsito
Acrescenta dispositivo ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para inserir a disciplina de orientação profissional na grade escolar do Ensino Médio.
Incluir o Art. 26-B à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a
obrigatoriedade da oferta da Língua Brasileira de Sinais - Libras, em todas as etapas e modalidades da educação básica.
Acrescenta o art. 26-B à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para determinar a obrigatoriedade de disciplina sobre
prevenção do uso indevido de drogas nos currículos do ensino fundamental e médio.
Dispõe sobre a instituição da disciplina de Educação no Trânsito na grade curricular das escolas públicas municipais e estaduais de 1º e 2º graus.
Altera e Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir como disciplina obrigatória no currículo do ensino médio a educação financeira.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional", para incluir, no currículo do ensino fundamental e do ensino médio,
a obrigatoriedade de disciplina relativa à prevenção ao uso de drogas.
Acrescenta inciso ao caput do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para determinar a obrigatoriedade de
disciplina sobre segurança digital nos currículos do ensino médio.
"Altera-se a redação do §7º suprimindo a educação ambiental e acrescenta o §10º tornando a Educação Ambiental componente curricular obrigatório no Art. 26º da Lei 9.394 de
20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e base da educação nacional ".
Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir como disciplina obrigatória no currículo dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio a prevenção sobre o
consumo de drogas e dependência química.
Altera-se a redação do § 1º do Art. 10 da lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, para implantar a Educação Ambiental como disciplina obrigatória no currículo de Ensino Público e
Privado da Educação Básica.
Acrescenta o inciso V ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para incluir "Ética e Cidadania" como disciplinas obrigatórias
no currículo do ensino médio do Brasil e dá outras providências.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para que seja integrada nas grades curriculares das redes de educação
e ensino do país a disciplina Ética e Cidadania.
Acrescenta o inciso V do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos currículos do ensino médio, as disciplinas de
Ciência Política e de Gestão Pública.
Acrescenta dispositivo ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, para inserir a disciplina de orçamento público na grade escolar do Ensino Médio.
Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a disciplina Introdução ao Direito como
obrigatória no currículo do ensino médio
Altera a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.
OBS: Inclui o direito constitucional como disciplina obrigatória nos currículos escolares.
Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para inserir novas disciplinas obrigatórias nos
currículos dos ensinos fundamental e médio.
Institui como disciplina própria e específica, o estudo da ética e da cidadania, obrigatória para o ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, figurando como disciplina
complementar e optativa no ensino superior.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 2006, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências.
OBS: Amplia a jornada escolar e inclui disciplinas no currículo do ensino fundamental.NO
Obriga a inclusão da disciplina de educação ambiental no currículo escolar
Altera o § 5º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a obrigatoriedade do ensino de língua
estrangeira moderna a partir do primeiro ano do ensino fundamental.
A proposição trata de obrigatoriedade de disciplina.
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Novas disciplinas (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO

CONSIDERAÇÕES
Torna-se Obrigatória a inclusão no Currículo Oficial de Ensino fundamental e médio as disciplinas Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito do Consumidor.

PL 403/2015
PL 7028/2013

Inclui a disciplina "Educação para o Trânsito" como conteúdo do Ensino Fundamental e cria mecanismos para coibir a violência no trânsito, com a criação de Varas Especializadas e
privativas de crimes de trânsito.

Organização curricular
PROPOSIÇÃO
PL 7181/2014
PL 4486/2016

CONSIDERAÇÕES
Dispõe sobre a fixação de parâmetros curriculares nacionais em lei com vigência decenal.
Altera a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, Plano Nacional de Educação - PNE, visando que a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, mediante proposta do Poder
Executivo, seja aprovada pelo Congresso Nacional.

Estrutura curricular (proposições com tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 7629/2017
PL 7600/2017
PL 7283/2017
PL 7243/2017
PL 6736/2016
PL 6695/2016
PL 6663/2016
PL 6534/2016
PL 6414/2016
PL 5990/2016
PL 3716/2015
PL 5336/2016
PL 3044/2015
PL 2801/2015
PROPOSIÇÃO

CONSIDERAÇÕES
Altera a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "Educação Digital".
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a educação para o trânsito como tema transversal dos currículos da educação básica.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, no ensino básico, o treinamento para prevenção de afogamentos e acidentes
aquáticos.
Altera o parágrafo 3º do art. 35-A da Lei 9.394, de 1996 para dispor sobre a obrigatoriedade do estudo das matérias de História Geral e História do Brasil no currículo do Ensino
Médio.
Acrescenta o § 7º ao inciso IV do art. 32º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir o ensino teórico e
prático de noções de educação alimentar e nutricional como tema transversal nos currículos do ensino fundamental.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - LDB, para incluir no currículo do ensino médio e da educação
profissional e tecnológica de nível básico a apresentação de princípios e normas basilares do direito previdenciário.
Obriga a inclusão da Educação Digital no currículo escolar dos ensinos infantil e fundamental.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a inclusão de educação no trânsito no ensino médio da educação
básica.
Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para inserir ética, equilíbrio e habilidades no uso de tecnologias como parte das diretrizes dos conteúdos curriculares da educação
básica.
"Altera a Lei 9.496, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a "Preparação para Ingresso no Serviço Público" na grade
curricular do ensino médio da rede pública de ensino".
Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de palestras anuais sobre dependência de drogas, fumo e álcool nas escolas de ensino fundamental e médio.
Acrescenta um parágrafo 10 ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências, para incluir a
"Teoria da Criação" na base curricular do Ensino Fundamental e Médio.
Dispõe sobre a possibilidade de escolha pelo conselho de pais e de mestres de cada instituição educacional sobre o conteúdo a ser ministrado na disciplina de ensino religioso na rede
educacional
Altera a Lei Federal nº 9.394/1996 - que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para acrescentar finalidade ao Ensino Médio no sentido de incluir a necessidade de
educação quanto aos meios telemáticos de comunicação e comportamento e tecnologia.
CONSIDERAÇÕES
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PL 1814/2015
PL 1382/2015
PL 1199/2015
PL 1077/2015
PL 962/2015
PL 8300/2014
PL 8099/2014
PL 7744/2014
PL 4849/2012
PL 4453/2012

PL 4915/2016
PL 4874/2016
PL 4215/2015
PL 4167/2015
PL 3691/2015
PL 3675/2015
PL 3641/2015
PL 3590/2015
PL 3547/2015
PL 3322/2015
PL 2905/2015
PL 2366/2015
PL 2045/2015
PL 1181/2015
PL 943/2015
PL 653/2015
PROPOSIÇÃO

Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos currículos do ensino fundamental e médio, o
estudo de conceitos políticos.
Altera o § 5º, do art. 26, da Lei nº 9.394/1996 que dispõe sobre a diversificação do currículo escolar básico e fundamental.
Acrescenta o § 7º ao art. 32 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo a matéria de Ciência Política nos
currículos do ensino fundamental e médio.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática "Educação e Segurança Digital".
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos currículos do ensino fundamental e médio, a
obrigatoriedade da temática "História das Mulheres"
Acrescenta o § 10º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos currículos do ensino
fundamental e médio, o tema educação de transito.
Ficam inseridos na grade curricular das Redes Pública e Privada de Ensino, conteúdos sobre Criacionismo.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
OBS: Estabelece que a ética e a organização política do país são diretrizes a serem observadas nos conteúdos curriculares da educação básica.
Altera a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) para incluir no currículo do ensino médio o tema "Direitos e Garantias Fundamentais"
Determina a instituição em todas as escolas da rede pública e privada de ensino atividades pedagógicas com o objetivo de transmitir aos alunos informações sobre as consequências
do uso de drogas lícitas e ilícitas.
Acrescenta o § 10 ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir consumo e educação financeira como
temas integradores dos componentes curriculares nos diversos níveis da educação básica.
Altera a redação do § 5º do art. 26 e acrescenta o § 8º ao art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para, dentre
outros objetivos, assegurar fluência na oralidade no ensino de línguas estrangeiras modernas.
Insere a "educação financeira" na grade curricular da Rede Pública Estadual de Ensino, com o objetivo de preparar o jovem para os atos da vida econômica e financeira e dá outras
providências.
Acrescenta o inciso XIII, no art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), para incluir como uns dos princípios da educação nacional,
a consciência ecológica e ambiental, e o consumo responsável.
Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir o ensino da Educação Financeira e Finanças Pessoais
como componente obrigatório dos currículos do ensino fundamental e do ensino médio.
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a inserção obrigatória
na grade curricular do ensino médio, o estudo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, previstos no Art. 5º da Constituição Federal e dá outras providências.
Dispõe sobre a inclusão de conhecimentos básicos sobre braile e libras nos componentes curriculares obrigatórios da educação básica.
Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
OBS: Torna obrigatória o estudo da educação financeira nos currículos do ensino fundamental e médio.
Altera o Art. 26-A da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a História e Cultura Cigana no currículo oficial da rede de ensino e dá outras providências.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para que seja integrada nas grades curriculares das redes de educação
do país o tema da educação e prevenção contra o alcoolismo e uso indevido de substâncias que determinem dependência física ou psíquica.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de novembro de 1996 para instituir políticas de cidadania e solidariedade como diretrizes na educação nacional.
Altera-se a redação do § 7º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 1996, para incluir o conteúdo de princípios à cidadania e noções de trânsito na grade curricular.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional", para incluir no currículo oficial dos ensinos fundamental e médio o
estudo de introdução à ciência do Direito, incluídas noções dos Sistemas Político e Eleitoral.
Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências, para estabelecer o
manejo sustentável dos recursos hídricos como componente curricular da educação ambiental.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a inclusão do ensino da Bíblia nos ensinos fundamental e médio da
educação básica.
Acrescenta o § 8º ao art. 26 da Lei nº9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos currículos do ensino fundamental
e médio, o tema trabalho voluntário.
CONSIDERAÇÕES

106

PL 7969/2014
PL 7155/2014
PL 6184/2013
PL 5116/2013
PL 3420/2012

Acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências, para incluir o estudo
da Constituição da República Federativa do Brasil na base curricular nacional comum.
Acrescenta § 2º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional", para incluir como conteúdo obrigatório do currículo do
ensino médio noções básicas Direito Constitucional.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino, no ensino
fundamental e médio, a obrigatoriedade dos temas "Ética, Direito Constitucional e Direito Administrativo".
Altera e Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir como disciplina obrigatória no currículo do ensino médio a prevenção do uso de drogas.

Estrutura curricular (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO

CONSIDERAÇÕES
Dispõe sobre a inclusão anualmente, na programação pedagógica das escolas da rede de educação básica do País, do debate sobre o tema do combate à violência contra a mulher.

PL 2805/2015
PL 304/2015
PL 6010/2013

Altera os artigos 3º, 24, 26 e 36, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que institui nos currículos escolares do ensino fundamental, conhecimento sobre a língua, usos,
costumes e a cultura dos povos e comunidades tradicionais e minorias éticas formadores dos povos brasileiro.
Altera o art. 27 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para explicitar a necessidade dos conteúdos curriculares da
educação básica enfatizarem como diretriz o respeito a igualdade de gênero e na prevenção e enfrentamento a violência doméstica e contra pessoas em situação de vulnerabilidade.
Altera a Lei no 5.700, de 1o de setembro de 1971, para determinar a obrigatoriedade do ensino dos Símbolos Nacionais e dá outras providências.

PL 2936/2015
PL 2822/2015
PL 1108/2015
PL 6840/2013

Acresce parágrafo ao art. 26, da Lei 9.394/96, para dispor sobre a obrigatoriedade do treinamento dos docentes e dos alunos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio
em técnicas de primeiros socorros.
Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Educação Política e Direitos do Cidadão como
componente obrigatório dos currículos do ensino fundamental e do ensino médio.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a jornada em tempo integral no ensino médio, dispor sobre
a organização dos currículos do ensino médio em áreas do conhecimento e dá outras providências.
Dispõe sobre o Programa de Educação de Defesa Civil e sobre o Serviço Voluntário de Defesa Civil e dá outras providências

PL 5414/2013

Prática desportiva
PROPOSIÇÃO
PL 6186/2013
PL 4129/2012

CONSIDERAÇÕES
Dispõe sobre práticas esportivas e o acesso de atletas nos níveis de ensino no país e dá outras providências.
Institui a Semana Olímpica nas Escolas Públicas.
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Ensino aprendizagem (proposições com tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 7452/2017
PL 7450/2017
PL 4035/2015
PL 707/2015
PL 4067/2012

PL 7291/2017
PL 6747/2016
PL 6005/2016

PL 5735/2016

PL 867/2015
PL 4628/2016

PL 3398/2015

PL 3261/2015

PL 1877/2015
PL 6924/2013
PL 5229/2013

PL 5104/2013

CONSIDERAÇÕES
Altera a redação do artigo 35-A, da Lei 9394/96, para aprimorá-la e resguardar padrão de qualidade e unidade nacionais.
Altera, para adequação às condições de cada Estado, Município, do Distrito Federal e estabelecimento de ensino, a redação da Lei
9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), de 20/12/1996.
OBS: Trata da carga horária dos ensinos fundamental e médio.
Dispõe sobre o regime de tempo integral no Ensino de Educação Infantil e fundamental.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), para dispor sobre educação em
tempo integral.
Acrescenta parágrafo ao art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, dispondo
sobre a idade da criança para ingresso no primeiro ano do ensino fundamental.
Altera o inciso II do art. 10 da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para que a jornada de atividade em estágio não ultrapasse 6
(seis) horas diárias, 30 (trinta) horas semanais e 80% da jornada de trabalho da categoria profissional respectiva, no caso de
estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.
Obriga os órgãos públicos a realizarem convênios de estágios para estudantes.
OBS: Altera a Lei nº 11.788, de 2008.
Institui o programa "Escola livre" em todo o território nacional.
Propõe uma alteração ao artigo 12º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que "Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a
redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 07 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o
parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências".
OBS: Assegura ao estagiário que exerce suas atividades em estágio não obrigatório o direito de recebimento de gratificação natalina.
Inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o "Programa Escola sem Partido".
Modifica o art. 25 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9394/1996 - para fixar o número máximo de alunos
por professor nas turmas da Educação Básica.
Dá nova redação ao Art. 25 do decreto nº 6049, de 27 de fevereiro de 2007, que institui o regime Penitenciário Nacional, obrigando
os Estados e a União a disponibilizarem ensino a distância – EAD, nas modalidades básica, profissionalizante, superior e de pósgraduação, aos detentos do Sistema Prisional.
Autoriza o ensino domiciliar na educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio para os
menores de 18 (dezoito) anos, altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, e da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências.
Dispõe sobre a duração e periodicidade da prática de educação física na educação básica.
Altera os arts. 24 e 25 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
limitar o número máximo de alunos em salas de aula do ensino fundamental e médio.
Altera o art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB), para
dispor sobre a formação de docentes para atuar na educação básica.

Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e autoriza estágio aos alunos dos anos finais do ensino fundamental regular,
maiores de 14 (quatorze) anos.

TEMÁTICA
Ensino Aprendizagem (carga horária)
Ensino Aprendizagem
(carga horária)
Ensino Aprendizagem (carga horária)
Ensino Aprendizagem (carga horária)
Acesso
Ensino aprendizagem
Ensino-aprendizagem
(estágio)
Ensino-aprendizagem
(estágio)
Ensino-aprendizagem
Metodologias

Ensino-aprendizagem
(estágio)

Ensino-aprendizagem
Infraestrutura – espaço físico Ensinoaprendizagem
Ensino-aprendizagem
Educação à distância
Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade
Ensino-aprendizagem
Ensino domiciliar
Ensino-aprendizagem (carga horária)
Infraestrutura – espaço físico
Ensino-aprendizagem
Ensino-aprendizagem
Qualidade de ensino
Valorização dos profissionais da
educação (formação)
Ensino-aprendizagem
(estágio)

Ensino aprendizagem (proposições sem tramitação conjunta)
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PROPOSIÇÃO
PL 7449/2017
PL 7340/2017

PL 3953/2015

PL 3471/2015
PL 479/2015

PL 5028/2016
PL 7021/2017
PL 933/2015

PL 5/2015

PL 7180/2014

PL 5695/2013
PL 4697/2012
PL 3179/2012
PL 3158/2012
PL 3758/2015

PL 2156/2015
PL 5609/2013
PL 1859/2015

CONSIDERAÇÕES
Altera, para compatibilização com legislação já existente, a redação da Lei 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação
Nacional).
OBS: Trata da carga horária do ensino noturno.
Altera a redação do artigo 35-A, da Lei 9394/96, para aprimorá-la e resguardar padrão de qualidade e unidade nacionais.
Acrescenta o inciso VIII no art. 24 do Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei das diretrizes e bases da educação
nacional), para determinar que as aulas de educação básica, nos ensinos fundamental e médio, deverão ter seu início no
mínimo ás 9:00h (nove horas).
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB, para determinar que a carga horária semanal mínima para as
disciplinas do ensino médio deverá ser de dois tempos de aula.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), para dispor sobre
educação em tempo integral.
Altera a Lei nº 11.788/2008, para acrescer salvaguardas contra práticas discriminatórias na oferta de estágio a estudantes.
OBS: Proíbe o estabelecimento de condições de caráter discriminatório para acesso às vagas de estágio, inclusive a
exigência de disponibilidade de veículos e equipamentos ou de qualquer forma de contrapartida do educando.
Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágio de estudante, para facultar o estágio no período
de um ano imediatamente posterior à conclusão do curso para estudantes de período integral
Acrescenta inciso ao art. 24 da Lei nº 9.394, de 1996, dispondo sobre o acesso à educação infantil e ao primeiro ano do
ensino fundamental.
Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para permitir o estágio aos alunos dos anos finais do ensino fundamental
regular, maiores de quatorze anos.
Altera o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
OBS: Inclui entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando
precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e
religiosa. Adapta a legislação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de
novembro de 1969.
Acrescenta inciso ao art. 7º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio dos estudantes, para
determinar que as instituições de ensino assegurem a existência de vagas, nas partes concedentes, para o cumprimento da
exigência do estágio curricular obrigatório por todos os estudantes a ela sujeitos.
Dispõe sobre reserva de vagas para alunos oriundos da rede pública de ensino nos contratos e convênios de estágio.
Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a
possibilidade de oferta domiciliar da educação básica.
Altera a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008.
OBS: O estágio poderá ser prorrogado após a formatura do estagiário, se para o exercício da profissão, os estagiários
dependerem de aprovação em exame.
Institui Sistema Nacional de Educação a Distância.
Altera o art. 13 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para incluir os parágrafos 2º e 3º, instituindo aulas itinerantes de
educação para o uso sustentável de recursos hídricos e energéticos.
Altera a Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013, para dispor sobre a reestruturação do Ensino Fundamental de 9 anos, para
garantir à criança, a partir dos 6 (seis) anos de idade, a aquisição da alfabetização/letramento na perspectiva da ludicidade e
do seu desenvolvimento global.
Acrescenta Parágrafo único ao artigo 3º da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

TEMÁTICA
Ensino Aprendizagem
(carga horária)
Ensino Aprendizagem
(carga horária)
Ensino Aprendizagem
(carga horária)
Ensino Aprendizagem
(carga horária)
Ensino Aprendizagem
(carga horária)
Ensino-aprendizagem
(estágio)
Ensino-aprendizagem
(estágio)
Acesso
Ensino-aprendizagem
Ensino-aprendizagem
(estágio)

Ensino-aprendizagem

Ensino-aprendizagem
(estágio)
Ensino-aprendizagem (estágio)
Ensino-aprendizagem
(Educação domiciliar)
Ensino-aprendizagem (estágio)
Ensino-aprendizagem
Educação à distância
Ensino-aprendizagem
Educação itinerante
Ensino-aprendizagem
Combate à ideologia de gênero

Programas Suplementares (proposições com tramitação conjunta)
109

PROPOSIÇÃO
PL 6698/2016
PL 5676/2016
PL 4221/2015
PL 4030/2015

PL 2620/2015

PL 7315/2014
PL 2709/2015
PL 2527/2015
PL 1643/2015
PL 1543/2015
PL 665/2015
PL 8225/2014
PL 7952/2014
PL 1185/2015
PL 1186/2015
PL 1270/2015
PL 1695/2015
PL 209/2015
PL 3348/2012
PL 3275/2012
PL 4401/2016
PL 4992/2016
PL 5668/2013
PL 5780/2013
PL 6545/2013
PL 7211/2017

PL 8013/2014
PROPOSIÇÃO

CONSIDERAÇÕES
Torna obrigatória a presença de profissional da área de Fonoaudiologia em todas escolas públicas e privadas de ensino fundamental.
Modifica a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, para incluir professores e alunos de escolas públicas e privadas, entre os grupos
prioritários nas campanhas de vacinação contra a gripe.
Determina que as Escolas de Ensino Fundamental e Médio das redes pública e privada monitorarem o índice de massa corporal (IMC)
dos alunos, objetivando tratar precocemente os transtornos alimentares
Acrescenta os parágrafos décimo e décimo primeiro ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para instituir o exame de
vista obrigatório para todo aluno que iniciar o ensino fundamental.
Altera o art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que 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.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de ambulatórios para pronto atendimento de primeiros socorros, com a permanência
mínima de um profissional da área de enfermagem em cada estabelecimento de ensino da educação básica.
Torna obrigatória a existência de enfermaria e a permanência de técnico de enfermagem em estabelecimentos de ensino que atendam a
quinhentos ou mais alunos.
Institui a obrigatoriedade de atendimento psicológico nas escolas de educação básica, fundamental e ensino médio.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de ambulatórios para pronto atendimento de primeiros socorros, com a permanência
mínima de um profissional da área de saúde em cada estabelecimento de ensino da educação.
Insere dispositivo na Lei nº 9.394/1996, de forma a dispor sobre a obrigação de que as redes públicas de educação básica contem com
serviços de apoio técnico de psicologia para atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos nos estudantes matriculados na rede
pública ou particular de ensino fundamental e ensino médio.
Acrescente-se o inciso VIII ao artigo 24 da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação.
OBS: Inclui o atendimento psicopedagógico na educação básica.
Institui o passe livre estudantil, como garantia do direito social ao transporte, para alunos matriculados em instituições públicas ou
privadas de ensino.
Dispõe sobre a substituição de alimentos não saudáveis, nas escolas de educação infantil e do ensino fundamental, público e privado.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exames oftalmológicos e auditivos nas escolas de ensino fundamental da rede pública.
Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES.
Institui a obrigatoriedade de psicólogo educacional nas escolas educação básica, com mais de duzentos alunos.
Institui o atendimento psicopedagógico na Educação básica.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para estender as diretrizes da alimentação escolar às instituições privadas de ensino e
vetar o comércio no interior das escolas de alimentos de baixo teor nutricional.
Instituir o Exame Médico Anual para todos os alunos da rede pública oficial da Educação Básica.
Dispõe sobre a oferta de atendimento psicológico para os professores que atuam nas redes públicas de educação básica.
Institui a Política Nacional de Saúde na Escola (PENSE).
Obriga a criação de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) em todos os estabelecimentos de educação básica e superior.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de um posto de saúde em cada escola de ensino fundamental e médio.
Dispõe sobre a inclusão de serviços básicos de prevenção oftalmológica nas atividades escolares do ensino fundamental.
Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
estabelecer a obrigatoriedade de exames de acuidade visual e auditiva em crianças matriculadas nos sistemas públicos de ensinos e dá
outras providências.
Dispõe sobre a assistência psicológica ao educando da educação básica.
CONSIDERAÇÕES

TEMÁTICA
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas Suplementares

Programas Suplementares

Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
Programas suplementares
TEMÁTICA
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PL 4361/2016

Cria o Programa “Alimentação para Todos" nas escolas da rede pública e privado de ensino.

PL 4361/2016

Cria o Programa “Alimentação para Todos" nas escolas da rede pública e privado de ensino.

PL 7342/2017

Acrescenta §§ 6º e 7º no art. 5º da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para estabelecer critérios de reajuste dos repasses do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Altera o art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 que, entre outros, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar.

PL 4012/2015

PL 3606/2015

Disciplina a prevenção da obesidade infantil e a promoção da alimentação adequada nas escolas de educação básica das redes públicas
e privadas do País, e dá outras providências.
OBS: Altera as Leis nº 9.394, de 1996; 11.947, de 2009; 11.346, de 2006; e o Decreto-Lei nº 986, de 1969.

PL 5997/2013

Torna obrigatória a inserção de alerta sobre as drogas nos livros didáticos utilizados na rede pública de ensino.

PL 5925/2013

Obriga a impressão de mensagens educativas sobre saúde em material didático para o ensino fundamental e médio.

PL 2873/2015

Acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional e dá outras providências, para dispor sobre o material didático-escolar.
Acresce parágrafo único ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a
obrigatoriedade da oferta de orientação vocacional gratuita aos alunos do ensino médio.
Acresce parágrafo único ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para instituir a oferta de orientação vocacional aos alunos do último ano do ensino médio.
Dispõe sobre a realização de testes vocacionais gratuitos para todos os alunos do ensino médio matriculados na rede pública de ensino,
sem distinção de classe e com validade em todo território nacional.
Dispõe sobre a obrigatoriedade na realização gratuita de testes vocacionais para todos os alunos matriculados no 3° (terceiro) ano do
ensino médio e dá outras providências, objetivando nortear o estudante na escolha de sua graduação superior.
Insere o § 5º no art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para
instituir a aplicação de teste vocacional no ensino médio.
Dispõe sobre a orientação profissional dos alunos do ensino médio regular, técnico-profissional e da educação de jovens e adultos dos
estabelecimentos de ensino da rede pública e privada de educação básica nacional.
Dispõe sobre a obrigatoriedade na realização gratuita de testes vocacionais para todos os alunos matriculados no 3° (terceiro) ano do
ensino médio e dá outras providências, objetivando nortear o estudante na escolha de sua graduação superior.
Dispõe sobre a prestação de assistência religiosa e espiritual por meio de capelania nos estabelecimentos que menciona e dá outras
providencias

PL 3879/2015

Inclui a merenda escolar entre as despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino.

PL 3881/2012
PL 1275/2015
PL 831/2015
PL 6510/2013
PL 4209/2015
PL 6214/2013
PL 3303/2015
PL 4209/2015

Programas suplementares
(alimentação escolar)
Programas suplementares
(alimentação escolar)
Programas Suplementares
(alimentação escolar)
Programas Suplementares
(alimentação escolar)
Programas suplementares
(alimentação escolar)
Acesso à informação
Programas suplementares
Material didático
Acesso à informação
Programas suplementares
Material didático
Programas suplementares
Material didático-escolar
Programas suplementares
(serviço de orientação vocacional)
Programas suplementares
(serviço de orientação vocacional)
Programas suplementares
(serviço de orientação vocacional)
Programas suplementares
(serviço de orientação vocacional)
Programas suplementares
(serviço de orientação vocacional)
Programas suplementares
(serviço de orientação profissional)
Programas suplementares
(serviço de orientação vocacional)
Programas suplementares
(serviço de assistência religiosa e
espiritual)
Programas suplementares
Financiamento

Programas Suplementares (proposições com tramitação conjunta)
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PROPOSIÇÃO
PL 2505/2015
PL 2322/2015
PL 1368/2015
PL 6852/2013
PL 7646/2014
PL 885/2015
PL 1460/2015
PL 8079/2017

PL 7039/2017
PL 5518/2016
PL 4746/2016
PL 5066/2016

PL 4161/2015
PL 2447/2015
PL 1545/2015
PL 325/2015
PL 6063/2013
PL 4028/2015
PL 3909/2015
PL 2505/2015
PL 2422/2015
PL 3968/2012
PL 454/2015
PL 6162/2013

CONSIDERAÇÕES
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para estabelecer novos valores a serem repassados pelo FNDE aos Estados, Distrito Federal e Municípios para complementação do
custeio da alimentação escolar, e estabelece critérios para atualização dos valores.
Dispõe sobre o acompanhamento pedagógico de crianças e adolescentes na escola pelos pais ou responsáveis legais.
OBS: Altera as Leis nº 8.069, de 1990 e 9.394, de 1966 e o Decreto-Lei nº 5.452, de 1943
Altera a Lei n° 9.394, de 1996, para dispor sobre a prioridade, para aos alunos da rede pública de ensino, na assistência à saúde.
Altera os arts. 17 e 20 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, com relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
Institui a política de assistência psicopedagógica em todas as escolas da rede pública de ensino.
"Dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de Kit básico de Higiene pessoal nas escolas públicas e dá outras".
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, em funcionamento no território nacional, manterem aparelho desfibrilador externo
automático.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de se transferir os recursos do PNAE a creches, pré-escolas e escolas qualificadas como entidades filantrópicas, ou por elas mantidas, ou que sejam
conveniadas com os Estados, com o DF ou com os Municípios.
OBS: Altera a Lei nº 11.947, de 2009.
Dispõe sobre o consumo da alimentação oferecida no âmbito dos programas de alimentação escolar, por parte dos professores e demais servidores, em efetivo exercício na rede
pública de ensino, como prática educativa e de integração comunitária.
Acrescenta inciso ao "caput" do art. 19 da Lei nº 10.696, de 2003, para inserir, no Programa de Aquisição de Alimentos, a distribuição de sementes para plantação de hortas nas
escolas públicas de educação básica.
Concede incentivo fiscal do imposto de renda, nas condições que especifica.
OBS: Concede benefício fiscal aos comerciantes varejistas de produtos alimentícios que doarem alimentos a instituições públicas de ensino fundamental, médio ou superior
Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de mensagens educativas sobre temas atuais nas contracapas das publicações e em outros materiais didáticos custeados com recursos
públicos e distribuídos aos alunos da rede pública de educação básica do país.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica e
dá outras providências, para estabelecer que os gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE deverão ser entregues pelos contratados no prazo de validade igual ou inferior
à metade do tempo total de validade dos referidos alimentos.
Acrescenta § 4º ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a Semana Nacional da Vocação nas escolas
públicas e privadas do ensino médio.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, de forma a dispor sobre a obrigação de que os estabelecimentos de ensino notifiquem pai, mãe ou responsáveis legais acerca das faltas injustificadas
dos educandos e sobre a obrigatoriedade de presença de psicólogos nas escolas públicas de educação básica.
Dispõe sobre o fornecimento de uniforme e material escolar na educação básica.
Acresce parágrafo único ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a obrigatoriedade de
orientação vocacional aos alunos do ensino médio.
Institui a política nacional de assistência à saúde do estudante na rede pública de ensino.
Dispõe sobre a implantação de hortas nas instituições de ensino públicas da educação básica.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para estabelecer novos valores a serem repassados pelo FNDE aos Estados, Distrito Federal e Municípios para complementação do
custeio da alimentação escolar, e estabelece critérios para atualização dos valores.
Institui o Programa Nacional do Livro Técnico e Profissionalizante (PNLTP).
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do teste de avaliação ortopédica da coluna "teste do minuto", em toda rede de ensino pública ou privada, e dá outras providências.
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre a realização de exames toxicológicos nos adolescentes matriculados na rede
de ensino.
Altera o art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que 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.

Infraestrutura (proposições com tramitação conjunta)
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PROPOSIÇÃO
PL 6301/2016
PL 5241/2016
PL 2165/2015

PL 5801/2013

PL 4901/2016
PL 2889/2015
PL 1657/2015
PL 4517/2012

CONSIDERAÇÕES
Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para estender o Regime Diferenciado de Contratações Públicas às aquisições de
equipamentos destinados a escolas e hospitais públicos.
Estabelece limitações ao peso dos materiais escolares a serem transportados pelos estudantes da educação básica.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para tratar da
disponibilidade de infraestrutura desportiva nos estabelecimentos de ensino públicos e privados.
Acrescenta o art. 28-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a
obrigatoriedade de existência de instalações destinadas à educação física e à prática desportiva nas escolas de ensino fundamental e
médio.
Altera o art. 74 da Lei nº 9.394, de 1996, para estender o padrão mínimo de oportunidades educacionais a toda a educação básica e
incluir lista de insumos relativos à infraestrutura escolar.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para tratar da
disponibilidade de infraestrutura desportiva nos estabelecimentos de ensino públicos e privados.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - LDB, para regular o
desporto escolar.
Acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 5º da Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações, para conferir a estabelecimentos de ensino regular e às instituições de saúde gratuidade no acesso à internet.

TEMÁTICA
Infraestrutura - Equipamentos
Infraestrutura – Espaço físico
Material escolar
Infraestrutura – Equipamentos
Espaço físico
Infraestrutura – Equipamentos
espaço físico
Infraestrutura
(conceitua insumos)
Infraestrutura – Equipamentos
Espaço físico
Prática desportiva
Infraestrutura – Espaço físico
Infraestrutura

Infraestrutura (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 7547/2017

PL 7089/2017
PL 6757/2016
PL 6636/2016

PL 6618/2016
PL 4389/2016
PL 4046/2015
PL 3947/2015
PROPOSIÇÃO

CONSIDERAÇÕES
Altera dispositivos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. OBS: Dispõe sobre a parceria
entre os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais.
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para obrigar a instalação de aparelho
eletrônico de redução de velocidade, próximo a todas as unidades de ensino situadas nas rodovias.
Determina a inclusão de quadras poliesportivas nos projetos de construção de novos estabelecimentos públicos de ensino fundamental
e médio.
Dispõe sobre a instalação de campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFET/SP) na cidade de
Paraguaçu Paulista, SP.
Autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Borborema da Paraíba - IFBPB, por
desmembramento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFPB.
Autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão da Paraíba - IFSPB, por
desmembramento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFPB.
Altera o Código Brasileiro de Trânsito, para estabelecer a obrigatoriedade de se implantar faixas elevadas de pedestres em frente aos
estabelecimentos de ensino.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com o objetivo de determinar que as salas de aulas com quantidade de alunos acima
de 25, tenham dispositivo de sonorização que permitam a perfeita difusão da voz do professor no ambiente assegurando a proteção de
suas cordas vocais e permitir que os alunos possam ouvir adequadamente as aulas.
CONSIDERAÇÕES

TEMÁTICA
Acesso e permanência
Modalidade
(Educação Profissional e Tecnológica)
Infraestrutura – Espaço físico
Infraestrutura
Mobiliário urbano
Infraestrutura – Espaço físico
Infraestrutura – Espaço físico
Infraestrutura – Espaço físico
Infraestrutura – Espaço físico
Infraestrutura
Mobiliário urbano
Infraestrutura – Espaço físico
TEMÁTICA
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PL 3898/2015

PL 2240/2015

PL 2240/2015
PL 705/2015

Dispõe sobre a transferência de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE para instalação, melhoria e manutenção de
laboratórios para estudo de ciências em escolas públicas da rede pública de educação básica
OBS: Altera a Lei nº 11.947, de 2009.
Altera o inciso VI do art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para permitir a abertura das escolas durante os finais de semana, feriados e períodos de recesso escolar para desenvolvimento de
atividades culturais, esportivas e de lazer.
Altera o inciso VI do art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para permitir a abertura das escolas durante os finais de semana, feriados e períodos de recesso escolar para desenvolvimento de
atividades culturais, esportivas e de lazer.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para tratar da
disponibilidade de infraestrutura desportiva nos estabelecimentos de ensino públicos e privados.

Infraestrutura – espaço físico
Tecnologia educacional
Infraestrutura – espaço físico
Participação da comunidade
Infraestrutura – espaço físico
Participação da comunidade
Infraestrutura – Espaço físico
Equipamentos

Equipamentos escolares – Insumos – Tecnologia Educacional - Espaço físico (proposições com tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 3621/2015
PL 7861/2017
PL 3545/2015
PL 3426/2015

CONSIDERAÇÕES
Dispõe sobre a utilização de veículos apreendidos pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal, oriundos do tráfico de drogas,
pelas Universidades Federais, Estaduais e Institutos Federais de Educação e Hospitais Públicos do Brasil.
"Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a inclusão
digital".
Dispõe sobre a criação do Programa Incentivos para a Informatização das Escolas Públicas de Educação Básica.
Altera o art. 13, da Lei n.º 5.700, de 1971 para tornar obrigatória a afixação da Bandeira Nacional na fachada dos edifícios públicos, e das
instituições de ensino federais, estaduais e municipais.

TEMÁTICA
Equipamentos
Tecnologia Educacional
Tecnologia Educacional
Espaço físico

Equipamentos escolares – Insumos – Tecnologia Educacional - Espaço físico (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 7455/2017
PL 3231/2015

CONSIDERAÇÕES
Altera a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que "Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de
ensino do país", para tornar obrigatória a presença de títulos de autores locais nas bibliotecas escolares.
Altera a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, para incluir, na Política Nacional do Livro, medidas de estímulo à
criação, manutenção e atualização de bibliotecas públicas e escolares.
OBS: Altera as Leis nº 8.313, de 1991 e 12.462, de 2011.

TEMÁTICA
Insumos
Equipamentos escolares
Insumos
Equipamentos escolares

Avaliação e Qualidade de Ensino (proposições com tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 6542/2016
PL 6000/2016

PL 3419/2015

CONSIDERAÇÕES
Dispõe sobre a proibição de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e a realização de concursos
públicos em todo o território nacional, aos sábados.
Define regras gerais e objetivos para o Exame Nacional Do Ensino Médio (ENEM), estabelece direitos aos seus
participantes e dá outras providências.
Cria e regulamenta o Sistema Nacional de Estatísticas e Avaliação da Educação Básica - SINEAEB e dá outras
providências.

TEMÁTICA
Avaliação
Diversidade
Avaliação
Qualidade de ensino
Avaliação
Qualidade de ensino
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Avaliação e Qualidade de Ensino (proposições com tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 821/2015

PL 7378/2017
PL 2843/2015

PL 5325/2013
PL 5326/2016

CONSIDERAÇÕES
Acrescenta § ao art. 67 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para determinar a inserção obrigatória de
prova prática didática nos concursos públicos para provimento de cargo de magistério na educação básica voltado para a docência.
Estabelece a obrigatoriedade de as escolas de ensino fundamental e médio exibirem em placa visível o respectivo Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). OBS: Altera a Lei nº 13.005, de 2014.
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SINAEB.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, nas escolas públicas de educação básica de todo o País, em locais de ampla visibilidade, de
placas contendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) obtido pela escola, bem como o IDEB médio do Município e
do Estado em que a mesma está localizada.
Cria e regulamenta o Sistema Nacional de Estatísticas e Avaliação da Educação Básica - SINEAEB e dá outras providências.

TEMÁTICA
Qualidade de ensino
Avaliação
Qualidade de ensino
Avaliação - Qualidade de ensino
Avaliação
Qualidade de ensino
Avaliação
Qualidade de ensino

Responsabilidade e Papel dos entes federados
PROPOSIÇÃO
PL 7424/2017
PL 6555/2016
PL 1/2015
PL 925/2015
PL 5519/2013
PL 6155/2016

CONSIDERAÇÕES
Obriga os pais ou responsáveis legais de alunos do ensino fundamental a comparecer a cada bimestre às escolas de seus filhos para
acompanhar o desempenho escolar.
Inclui os estabelecimentos de ensino médio dentre os que deverão comunicar ao Conselho Tutelar os casos que especifica.
OBS: Altera a Lei nº 8.069, de 1990
Acrescenta o art. 53-A a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências", a fim de estabelecer deveres e responsabilidades à criança e ao adolescente estudante.
Estabelece que instituições de ensino, de cuidados e de recreação, públicas e privadas, comuniquem aos responsáveis acerca do não
comparecimento de criança à instituição
Institui o Sistema Nacional de Educação.
Altera o Art. 34 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. OBS: Dispõe
sobre diretrizes a serem adotadas pelos Estados, Municípios e Distrito Federal na gestão de redes de Escolas de Tempo Integral.

TEMÁTICA
Responsabilidade
Responsabilidade
Responsabilidade
Responsabilidades
Papel dos entes federados
Jornada escolar
Papel dos entres federados

Responsabilidade e Papel dos entes federados (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 7307/2014
PL 3146/2012

PLP 413/2014

CONSIDERAÇÕES
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1.990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para prever
sanções à criança e ao adolescente estudante que desrespeitar as regras de conduta da instituição de ensino na qual estiver
matriculado.
Dispõe sobre a apresentação do Cartão da Criança ou da Caderneta de Saúde da Criança nas escolas públicas e privadas do
Sistema Nacional de Educação.
O presente Projeto de Lei Complementar visa responder especificamente às disposições do artigo 23 da Constituição
Federal, acelerada, agora, pela recente sanção da Lei no 13.005/2014 que estabelece o Plano Nacional de Educação e dá
outras providências.

TEMÁTICA
Responsabilidades

Responsabilidades
Papel dos entes federados Ação cooperativa

Gestão democrática (proposições com tramitação conjunta)
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PROPOSIÇÃO
PL 5604/2013
PL 2971/2015
PL 2759/2015
PL 2752/2015
PL 6798/2013

CONSIDERAÇÕES
Acrescenta inciso ao art. 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de forma
a instituir a eleição direta para diretores de escolas públicas.
Dispõe sobre a responsabilidade na gestão educacional.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre requisitos para o exercício da função
de direção de unidade escolar de educação básica.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre normas gerais para o exercício da função de direção de
unidade escolar de educação básica.
Acrescenta inciso ao art. 14 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre princípios de qualificação dos
processos de escolha de ocupantes da função de direção de escolas públicas de educação básica.

TEMÁTICA
Gestão democrática
Gestão democrática
Responsabilidade
Gestão democrática
Gestão democrática

Gestão democrática

Participação pública e Controle Social (proposições com tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 8224/2014

PL 5946/2013

PL 1224/2015

PL 252/2015

CONSIDERAÇÕES
Acrescenta inciso ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a fim de permitir a falta do empregado ao trabalho um dia a
cada semestre, quando necessitar comparecer a reuniões na instituição de ensino básico de seus dependentes.
OBS: Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Altera o art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, para permitir que pais ou responsáveis se ausentem do trabalho para comparecer
a reuniões pedagógicas nas escolas, sem prejuízo do salário.
OBS: Altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1943.
Dispõe sobre a criação, organização e atuação dos Grêmios Estudantis nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio públicos e
privados e acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
OBS: Revoga a Lei nº 7.398, de 1985.
Altera a Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985, para assegurar aos estudantes da educação básica o direito de fundar, organizar e
participar de Grêmios Estudantis, proibindo a transferência compulsória e a perda de bolsas de seus dirigentes durante o período
compreendido entre o registro de candidatura a cargo de representação ou direção estudantil e, caso seja eleito, um ano após o final do
mandato.

TEMÁTICA

Participação da comunidade
Participação da comunidade
Participação pública
Controle social

Participação pública

Participação pública e Controle Social (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 1447/2015
PL 267/2015

CONSIDERAÇÕES
Dispõe sobre o protagonismo juvenil.
Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, determinando a implementação, pelos estabelecimentos de ensino da rede
pública e privada, de Programa de Ecoeficiência

PL 3673/2015

Dispõe sobre o peso da mochila e similares a ser transportado pelo estudante.

TEMÁTICA
Participação pública
Prática educativa
Participação da comunidade
Valorização da experiência extraescolar
Controle social

Repercussão (proposições com tramitação conjunta)
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PROPOSIÇÃO
PL 6742/2016

PL 6237/2016
PL 1796/2015

PL 4989/2013
PL 4068/2012
PL 4958/2016

CONSIDERAÇÕES
Dispõe da devolução do valor antecipado pago no caso de cancelamento de matrículas nas instituições de ensino.
OBS: Altera a Lei nº 9.870, de 1999.
Altera os arts. 1º e 7º e acrescenta art. 1º-B na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, para dispor, respectivamente, sobre comissão ad hoc
de encargos educacionais, sobre percentual mínimo para legitimar propositura de ações previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
e sobre vinculação de reajustes de encargos educacionais e reajustes salariais do pessoal docente e dos demais trabalhadores da educação de
instituições de ensino privadas
Acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, para
vedar a cobrança de valor adicional a título de matrícula ou renovação de matrícula.
Acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, para
determinar a inclusão de cláusula contratual relativa à proporcionalidade entre valor cobrado e número de disciplinas cursadas pelo estudante.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, para proibir a cobrança, pelos
estabelecimentos de ensino, de taxas de emissão da primeira via de documentação comprobatória da escolaridade e da situação acadêmica dos
alunos, inclusive de emissão e registro de diplomas.
Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição realizada pelos municípios, estados e Distrito Federal de
produtos destinados aos serviços e ações públicas de saúde, educação e segurança.

TEMÁTICA
Repercussão consumerista

Repercussão consumerista

Repercussão consumerista
Repercussão consumerista
Repercussão consumerista
Documentação escolar
Repercussão tributária
Infraestrutura – Equipamentos

Repercussão (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 7625/2017

PL 5929/2016

PL 6608/2016
PL 6918/2013
PL 2511/2015
PL 3194/2015
PL 1976/2015
PL 4738/2016

CONSIDERAÇÕES
Dispõe sobre alíquota diferenciada do Imposto de renda para os professores da rede pública de ensino.
OBS: Altera a Lei nº 7.689 de 1988.
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF para os veículos
adquiridos por professores de Educação Básica da rede pública de ensino.
OBS: Altera as Leis nºs 8.989, de 1995 e 8.383, de 1991.
Institui incentivo fiscal para máquinas e aparelhos de ar-condicionado utilizados em paredes ou janelas, formando um corpo único ou do tipo
splitsystem, destinados a instituições públicas de ensino.
Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados as aquisições de veículos automotores utilizados na prestação de serviços de saúde e
educação, quando adquiridos pelos Municípios e pelas instituições da sociedade civil que especifica. OBS: Altera a Lei nº 4.502, de 1964.
Isenta do IPI computadores pessoais, smartphones, tablets, notebooks, modems, seus acessórios e afins, quando adquiridos por professores
em exercício e estudantes matriculados em instituições públicas de ensino.
Autoriza as pessoas físicas e as pessoas jurídicas a deduzirem do imposto de renda devido as doações feitas ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. OBS: Altera as Leis nº 9.250, de 1995. Revoga dispositivo legal da Lei nº 9.532, de 1997.
Obriga as instituições de ensino a não cobrarem taxas para aplicação de provas em caso de atestado médico ou falta por motivo de força
maior.
Acrescenta dispositivo que dispõe sobre devolução do valor de matrícula em estabelecimento de ensino à Lei n° 9.870, de 23 de novembro de
1999.

TEMÁTICA
Repercussão tributária
Valorização dos profissionais
da educação
Repercussão tributária
Valorização dos profissionais
da educação
Repercussão tributária
Infraestrutura - Equipamentos
Repercussão tributária
Infraestrutura - Equipamentos
Repercussão tributária
Tecnologia educacional
Repercussão tributária
Financiamento
Repercussão consumerista
Repercussão consumerista
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Financiamento (proposições com tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 6993/2017
PL 2379/2015
PL 1810/2015

PL 3393/2012

PLP 256/2016

PL 4660/2016

PLP 132/2015
PLP 57/2015

PL 6793/2013

PL 4419/2012
PLP 396/2017
PLP 429/2014

CONSIDERAÇÕES
Altera o art. 320 da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer a destinação de recursos provenientes
da arrecadação de multas de trânsito a propostas educacionais.
Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, para dispor sobre a destinação dos recursos apurados na
venda dos bens apreendidos, após decretação de perda em favor da União.
Insere § 1º no art. 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, de
forma a incluir no conceito de manutenção e desenvolvimento do ensino, os recursos provenientes de transferências aos municípios.
Altera a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, de forma a dispor sobre as cotas federal e estadual e municipal do salário-educação e criar
a cota do regime de colaboração e insere §4º de forma a incluir a União Nacional de Dirigentes Municipais de Ensino - UNDIME e o
Conselho Nacional de Secretários de educação-CONSED no conselho deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE.
Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, para destinar os recursos públicos recuperados em decorrência do julgamento de processos judiciais
às finalidades que especifica. OBS: Estabelece que os recursos públicos recolhidos ao Tesouro Nacional no curso de ações judiciais
referentes a casos de corrupção serão destinados às ações de saúde, educação e segurança pública. Altera a Lei complementar nº 101, de
2000.
Altera a Lei nº 12.858, de 2013, que "dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou
da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do
caput do art. 214 e no art. 196 da Constituição Federal; altera a Lei nº 7.990, de 1989; e dá outras providências", para incluir as Forças
Armadas e o Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP, como destinatários dos recursos financeiros provenientes da exploração de
petróleo e gás natural.
Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
OBS: Trata da não computação de despesas de pessoal custeada com recursos da União para prestação de serviços de caráter temporário ou
por prazo determinado nas áreas de saúde e de educação nas despesas total com pessoal
Exclui das despesas de pessoal dos Municípios, para efeito do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as relativas às áreas de
educação e saúde, dos recursos provenientes dos repasses da União"
Altera a Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, que dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação
no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no
inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196 da Constituição Federal; altera a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras
providências.
Altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para destinar recursos do Fundo Social para a educação.
Altera lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências, para excluir do teto das despesas de pessoal as relativas aos professores das redes públicas estadual e
municipal de ensino.
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal, para excluir do limite de despesas com pessoal os
gastos que especifica.

PL 7978/2014

Inclui o § 4º ao art. 2º da Lei nº 12.858, de 09 de setembro de 2013 (Lei da destinação dos Royalties para as áreas de educação e saúde),
estabelecendo recursos do pré-sal para as carreiras do Magistério.

PLP 393/2014

Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para excluir do limite de despesas de pessoal os
recursos destinados às ações e serviços de saúde e de educação.

PROPOSIÇÃO

CONSIDERAÇÕES

TEMÁTICA
Financiamento
Financiamento
Financiamento

Financiamento

Financiamento

Financiamento
.

Financiamento
Financiamento

Financiamento
Financiamento
Financiamento
Valorização dos profissionais
de educação
Financiamento
Valorização dos profissionais
da educação
Financiamento
Valorização dos profissionais
de educação
Financiamento
Valorização dos profissionais
da educação
TEMÁTICA
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PL 6409/2013

Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o FUNDEB, para instituir programa de incentivo aos professores para
melhoria da qualidade de ensino.

PL 6045/2013

Altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para garantir que pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos recursos do Fundo
Social destinados à área de educação serão aplicados exclusivamente no pagamento dos profissionais do magistério.

PL 3941/2012

Altera o "caput" do art. 4º da Lei nº 11.738, de 2008, para prever mecanismo adicional de financiamento para a implantação do piso salarial
profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica.

PLP 145/2012

Acrescenta o inciso VII ao § 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências".
OBS: Visa à exclusão das despesas com pessoal, quando decorrentes de gastos na área da educação, dos limites fixados naquele artigo.
Exclui do limite das despesas de pessoal fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal para os Municípios o aumento de remuneração dos
professores de 1º grau. OBS: Altera a Lei Complementar nº 101, de 2000.

PLP 136/2012

PLP 398/2014

PL 6154/2016

PL 2636/2015

Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para excluir do limite das despesas de pessoal dos Municípios as relativas à manutenção e
desenvolvimento do ensino.
OBS: Altera a Lei Complementar nº 101, de 2000.
Institui a destinação 2% do total dos Recursos do Pré-Sal destinados à Educação, nos termos da Lei Nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010,
para implantação de Sistema de Frequência Digital Escolar - controle de frequência de alunos em escolas públicas.
Altera as leis nºs. 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), e 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional
para os profissionais do magistério público da educação básica, para dispor sobre a responsabilidade da União na remuneração docente.

Financiamento
Valorização dos profissionais
da educação
Financiamento
Valorização dos profissionais
da educação
Financiamento
Valorização dos profissionais
da educação
Financiamento
Valorização dos profissionais
de educação
Financiamento
Valorização dos profissionais
de educação
Financiamento
Valorização dos profissionais
da educação
Frequência escolar
Financiamento
Financiamento
Valorização dos profissionais
de educação
Papel dos entes federados
Responsabilidade

Financiamento (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 251/2015

PL 7935/2017
PL 7222/2017
PL 6580/2016
PL 3363/2015
PL 2377/2015
PL 1439/2015
PROPOSIÇÃO

CONSIDERAÇÕES
Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica, previsto na alínea "e" do inciso III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para viabilizar que todos os Estados e Municípios, que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir o valor
fixado, recebam, da União, os recursos necessários à complementação da integralização do aludido piso salarial profissional
nacional.
Determina o parcelamento dos cortes no FUNDEB, estabelecidos pela PORTARIA 565 de 20/04/2017, do Ministério de Educação
Altera a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, para destinar recursos arrecadados com multas administrativas e com o perdimento
de bens para as áreas de saúde e de educação.
Altera o § 5º do art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para destinar 30% do produto arrecadado com alienação
mediante licitação de mercadorias apreendidas a instituições públicas de ensino básico.
Altera o artigo 28 do Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, para estabelecer a obrigatoriedade da destinação de parte dos
recursos arrecadados com loterias federais para a educação básica fundamental.
Determina que os montantes arrecadados pela aplicação de multa de regularização cambial tributária, relativa a ativos mantidos no
exterior ou internalizados, sejam aplicados na educação e saúde infantis
Altera o § 2o do art. 10 e acrescenta parágrafo único ao art. 11 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
OBS: Trata de distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).
CONSIDERAÇÕES

TEMÁTICA
Financiamento
Valorização dos profissionais de educação

Financiamento
Financiamento
Financiamento
Financiamento
Financiamento
Financiamento
TEMÁTICA
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PL 7862/2014
PL 7029/2013

PL 5694/2013

PLP 214/2015

PLP 164/2015
PL 3042/2015
PL 7321/2014

PL 6346/2013

PL 150/2015

PL 6622/2016
PL 2084/2015

PL 20/2015

PL 6194/2016

PL 2508/2015
PL 1166/2015

Acresce inciso ao art. 10 da Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
Altera redação do art. 6º e art. 10 da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, e seus respectivos parágrafos, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, e dá outras
providências.
Altera a redação do art. 3º da Lei nº 11.494, de 2007, que "Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; altera a Lei nº 10.195, de 2001; revoga dispositivos das Leis nºs 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de
junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências". OBS: Destina ao FUNDEB recursos provenientes da
extinção do décimo quarto e décimo quinto salários dos parlamentares.
Veda o contingenciamento de despesas destinadas à saúde e à educação.
OBS: Altera Lei Complementar nº 101, de 2000.
Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, para determinar a destinação à educação dos recursos públicos recuperados em decorrência
de casos de corrupção.
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para ampliar os recursos disponíveis para a educação especial.
Altera a Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, para destinar às áreas de educação, saúde e segurança pública, parcela da
participação no resultado ou na compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural.
Altera a Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, que dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da
participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, para estabelecer que parte dos
recursos destinados para a área de educação, pela referida Lei, sejam utilizados, por todos os entes da Federação, no pagamento de
salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do magistério das redes públicas de educação e na capacitação
desses profissionais.
Destina cinquenta por cento da receita do Tesouro Nacional decorrente do pagamento de participações e dividendos pelas entidades
integrantes da Administração Pública Federal indireta, inclusive os relativos a lucros acumulados em exercícios anteriores, para o
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.
OBS: Altera as Leis nº 5.537, de 21 de novembro de 1968 e 9.530, de 10 de dezembro de 1997.
Institui incentivo fiscal para doações a projetos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura de
instituições públicas de ensino.
Altera o art. 56 da Lei n.º 9.615, de 24 de março de 1998, que dispõe sobre as normas gerais do desporto, para premiar as escolas
públicas bem colocadas nos jogos escolares organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, nos termos do art. 56, § 2º, da Lei n.º
9.615, de 24 de março de 1998, e garantir incentivos para o seu aperfeiçoamento esportivo.
Considera como despesa classificável nos preceitos do art. 212 da Constituição Federal os gastos com apoio a programas de inserção
do escotismo na rede regular de ensino.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que "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", para excluir os polos do sistema UAB das instituições beneficiárias do Programa
Dinheiro Direto na Escola - PDDE, e dá outras providências.
Altera a Lei nº 10.880/2004, para estabelecer novos valores a serem repassados pelo FNDE aos Estados, Distrito Federal e
Municípios para complementação do custeio do transporte escolar, e estabelece critérios à atualização dos valores.
Acrescenta dispositivo à lei de diretrizes e bases da educação, para incluir a merenda escolar e assistência psicológica entre as
despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino pelos Municípios
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PROPOSIÇÃO
PL 6250/2016

PL 7268/2014

PL 5580/2013
PL 3273/2012

CONSIDERAÇÕES
Inclui o parágrafo 3º do art. 8º da Lei de Diretrizes e Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, sobre as políticas educacionais.
OBS: Dispõe sobre a implementação de política para formação e qualificação do professor, com objetivo de reduzir a exclusão social.
Altera o § 2º e acrescenta § 4º ao art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir os professores substitutos dentre
aqueles que exercem as funções de magistério.
Altera o § 9º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 1991, para ajustar a idade aplicada na apuração do fator previdenciário das mulheres e dos
professores de ambos os sexos que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil
e no ensino fundamental e médio.
Dispõe sobre a Política de Prevenção à Violência contra Educadores e dá outras providências.

PL 4375/2012
PL 4950/2016

Acrescenta artigos à Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que "Regulamenta a alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da
educação ...
Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que "Regulamenta a alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do ADCT, para instituir o
piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica."
Dispõe sobre a alteração do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para qualificar os crimes de homicídio e lesão corporal
cometido contra profissionais da educação, na forma que indica.
Inserir estratégias nºs 17.5 e 17.6, na Meta 17 do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de
2014.
Altera o art. 4º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do ADCT, para
instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública.
Dispõe sobre a Política de Formação e Aperfeiçoamento de Professores da Educação Básica da rede pública por meio de oferta de cursos
de pós-graduação stricto sensu em regime de colaboração entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal.
Altera a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, para estabelecer o benefício do pagamento de meia-entrada para o ingresso em
espetáculos artístico-culturais e esportivos, aos professores da rede pública e privada de ensino.
Altera o Anexo da Lei nº 13.005, de 2014, que "aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências". OBS: Trata da
definição de diretrizes nacionais que orientem a elaboração dos planos de carreira dos profissionais da educação básica pública dos entes
federados.
Altera os arts. 2º e 5º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com o intuito de alterar o critério de atualização do valor do piso salarial
nacional do magistério público da educação básica.
Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do ADCT, para instituir o
piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
Estabelece a jornada de dois turnos, no mesmo estabelecimento de ensino, para o professor. OBS: Altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1943.

PL 1696/2015

Altera a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências.

PL 7813/2014

Acrescenta parágrafos ao art. 67 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e
dá outras providências, para dispor sobre a aposentadoria especial do especialista em educação.
Estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais da educação escolar básica pública.
OBS: Revoga o art. 9º e o inc. II do art. 10 da Lei nº 9.424/96, Lei do Fundef.
Altera o art. 62 e acrescenta artigo à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para elevar o
requisito de formação para o exercício do magistério no ensino fundamental, estabelecer requisito parcial de formação para estágio e
determinar a presença constante de profissional habilitado para o cuidado e assistência às crianças e alunos da educação básica.

PL 3202/2012

PL 7285/2017
PL 7120/2017
PL 6416/2016

PL 2502/2015
PL 2382/2015
PL 1092/2015

PL 8055/2014
PL 4667/2012

PL 6529/2013

PL 5462/2013
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Valorização dos profissionais da educação (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 1988/2015
PL 7697/2014
PL 5223/2013
PL 1285/2015
PL 7014/2013

PL 3326/2012
PL 1312/2015

PL 4753/2012

CONSIDERAÇÕES
Dispõe sobre documento de identificação do profissional de educação.
Torna obrigatória a vacinação contra a Gripe, nas populações que especifica.
Dispõe sobre o piso salarial do professor de educação básica nas escolas particulares, com formação em nível médio na
modalidade normal.
Institui o Programa Nacional de Incentivo ao Exercício da Docência em Municípios do Interior do País (PNIEDI)
Dá nova redação ao art. 64 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para garantir a
licença capacitação a todos os profissionais da educação pública.
Dá aos trabalhadores em educação (professores e funcionários), cuja atuação seja junto ao sistema prisional brasileiro, o
adicional de periculosidade.
Dispõe sobre a inclusão, nos cursos de formação dos profissionais da educação, saúde, assistência social e segurança
pública de conteúdos programáticos, referentes à identificação de maus-tratos, negligência e de abuso sexual praticados
contra crianças e adolescentes.

TEMÁTICA
Valorização dos profissionais de educação
Valorização dos profissionais da educação
Valorização dos profissionais da educação
Valorização dos profissionais da educação
Valorização dos profissionais da educação
Valorização dos profissionais da educação
Capacitação
Valorização dos profissionais da educação
Jovens e adultos em situação de privação de
liberdade
Valorização dos profissionais de educação
formação

Proibições (proposições com tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 7423/2017
PL 5043/2013
PL 5487/2016
PL 1871/2015
PL 6283/2013

CONSIDERAÇÕES
Dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos celulares e outros similares, nos estabelecimentos de ensino em todo território nacional, durante o horário das aulas.
Dispõe sobre a proibição da propaganda de refrigerantes e alimentos de baixo teor nutritivo em escolas de ensino fundamental e médio.
Institui a proibição de orientação e distribuição de livros às escolas públicas pelo Ministério da Educação e Cultura que verse sobre orientação de diversidade sexual para crianças
e adolescentes.
Proíbe o uso de telefones celulares nas salas de aula dos estabelecimentos de educação básica
Esta lei proíbe a venda de refrigerantes a menor de 18 anos e de alimentos com alto teor calórico e níveis reduzidos de nutrientes em estabelecimentos de ensino e dá outras
providências.

Proibições (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 2640/2015
PL 1798/2015
PL 1052/2015
PL 104/2015

CONSIDERAÇÕES
Acrescenta parágrafo único ao art. 22 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para vedar o apelo ao consumo nos
estabelecimentos públicos e privados da educação básica.
Proíbe o uso de animais não-humanos vivos nos estabelecimentos de ensino público e privado em todo o Território Nacional.
Dispõe sobre a restrição da venda de bebidas alcoólicas a uma distância mínima de 3 quilômetros de estabelecimentos, públicos e privados, de ensino fundamental, médio e
superior.
Proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas salas de aula dos estabelecimentos de educação básica e superior.

Acesso à informação (proposições com tramitação conjunta)
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PROPOSIÇÃO
PL 4792/2016
PL 3758/2012

CONSIDERAÇÕES
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, nas escolas de educação básica de todo o País, de placas contendo o número telefônico de uso exclusivo dos Conselhos Tutelares.
Insere dispositivo na Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, para tornar obrigatória a impressão da imagem da Bandeira Nacional na contracapa dos livros didáticos
confeccionados para os ensinos fundamental e médio.

Acesso à informação (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 1414/2015
PL 3103/2015

CONSIDERAÇÕES
Torna obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto da Criança e do Adolescente nas escolas e dá outras providências.
Dispõe sobre a fixação obrigatória dos telefones úteis e de emergência de sua respectiva jurisdição, estadual, distrital ou municipal, nas instalações de acesso comum dos
estabelecimentos de ensino médio, de educação profissional técnica de nível médio, de educação técnica e de educação superior.

Permanência - frequência
PROPOSIÇÃO
PL 89/2015

PL 6137/2013
PL 1481/2015

CONSIDERAÇÕES
Altera a Lei nº 8.069, de 14 de julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências", para
determinar que os dirigentes de instituições de educação pré-escolar e de ensino fundamental notifiquem faltas consecutivas superiores a 3 (três)
dias e sinais de maus tratos envolvendo seus alunos.
Altera o inciso VIII do art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para obrigar a notificação de faltas escolares ao Conselho Tutelar e
demais autoridades quando atingir o percentual de trinta por cento.
Dispõe sobre normas específicas para verificação do rendimento e controle de frequência dos estudantes que tenham sido eleitos para funções em
entidades estudantis e dá outras providências.
Sob tramitação conjunta.

TEMÁTICA
Permanência – frequência
Permanência – frequência
Responsabilidades
Frequência – Permanência
Controle social

Certificação (proposições com tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 2364/2015

PL 1763/2015
PL 6229/2013

CONSIDERAÇÕES
Altera o art. 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação para permitir que alunos, aprovados no vestibular de universidades públicas ou privadas antes de concluírem o ensino
médio ou equivalente, possam assumir a vaga.
Acrescenta novo parágrafo ao artigo 44 da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, com o objetivo de assegurar aos candidatos aprovados
em processo seletivo a cursos de graduação que ainda estiverem cursando o último ano letivo do ensino médio a aplicação, pelos respectivos estabelecimentos de ensino, de prova
reclassificatória que, obtida a aprovação, lhes garanta o certificado de conclusão no ensino médio.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino públicas e privadas, entregarem os diplomas aos alunos nos prazos e condições que especifica.

Certificação (proposições sem tramitação conjunta)
PROPOSIÇÃO
PL 7717/2017
PL 1451/2015
PROPOSIÇÃO

CONSIDERAÇÕES
Acrescenta parágrafo ao art. 24 da Lei nº 9.394, de 1996, dispondo sobre a certificação de conclusão do ensino médio para estudantes que, cursando o terceiro ano dessa etapa da
educação básica, sejam aprovados em processos seletivos de ingresso em cursos de graduação, que considerem os resultados do Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM
Acrescenta o art. 38-A à Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre certificação, através do ENEM ou exame similar a critério de estado
federado, para estudantes que concluem ensino médio pela modalidade de educação de jovens e adultos.
CONSIDERAÇÕES
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PL 690/2015
PL 8200/2014

Altera o art. 44 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para admitir a matrícula em curso de graduação de estudante que, ainda cursando o ensino
médio, tenha sido aprovado em processo seletivo e obtido pontuação no Exame Nacional de Ensino Médio que o habilite ao certificado de conclusão desse nível de ensino.
Altera o art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para vedar a promoção automática no ensino fundamental e médio.

Adequação da redação à Constituição Federal
PROPOSIÇÃO
PL 4306/2012
PL 5546/2016

CONSIDERAÇÕES
Altera o texto da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, de forma a adequá-lo às disposições da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009.
Altera os incisos I, IV, VII e o § 3º do art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, bem como revoga o art. 54, II da mesma Lei, para que a redação do Estatuto da Criança e do
Adolescente fique atualizada em relação ao disposto na Constituição Federal de 1988 no que se refere ao direito à educação. ...

Diversos
PROPOSIÇÃO
PL 6394/2013
PL 6135/2016
PL 3625/2015

CONSIDERAÇÕES
Altera os arts. 35 e 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para redirecionar o ensino médio.
Acrescenta a Seção IV-B, com o art. 36-E, ao Capítulo II do Título V da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre cursos de ensino preparatório para ingresso na educação superior.
Estabelece Diretrizes para o acesso ao direito social à educação e para a priorização dos ideais de coletividade, de solidariedade, do
trabalho voluntário e dá outras providências.

TEMÁTICA
Redimensionar a etapa de ensino
Curso preparatório para ingresso na
educação superior.
Valorização da experiência
extraescolar

Proposições em trâmite no Senado Federal
TEMA

PROPOSIÇÕES

PLS 515/2013

CONSIDERAÇÕES
Acrescenta § 8º ao art. 26 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a obrigatoriedade de inserção da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) como componente do currículo obrigatório da educação básica, ministrado, preferencialmente, do sexto ao nono ano, por
professor especializado.
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 determinar a
inclusão, nos currículos do ensino fundamental e médio, do tema transversal cidadania, dispondo, na parte diversificada do currículo, obrigatoriamente, a
inclusão, a partir da quinta série do ensino fundamental, a disciplina cidadania, que compreenderá o ensino das leis brasileiras.

PLS 261/2012

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para determinar a inclusão da disciplina "Princípios de Pedagogia"
no ensino médio.

PLS 449/2103

Novas disciplinas

24
PLS 235/2013
PLS 38/2015

24

Altera a redação do § 5º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre
o ensino de língua estrangeira na educação básica, a partir do quarto ano do ensino fundamental, sem prejuízo de sua oferta na educação infantil e nos três
primeiros anos do ensino fundamental.
Acrescenta o inciso V ao art. 36 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir
“Cidadania” como disciplina obrigatória no currículo de todas as séries do ensino médio, com os temas e conteúdos que especifica, estabelecendo prazo de
3 anos letivos para que os sistemas de ensino se adaptem às exigências estabelecidas na Lei.

Tramita em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2012, que já se encontra apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 74, 183 e 261, de 2012; 449 e 515, de 2013.
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TEMA

Estrutura
curricular25

PROPOSIÇÕES

PLS 74/2012
PLS 183/2012

Ensinoaprendizagem
Jornada escolar
em tempo integral

PLS 255/2014

PLS 756/2015

PLS 438/2012
Metodologias
Ações educativas

PLS 251/2014

PLS 127/2014

Valorização dos
profissionais da
educação

PLS 364/2013

PLS 114/2015

CONSIDERAÇÕES
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes de bases da educação nacional, para incluir nos currículos do ensino
fundamental e médio conteúdos relativos à prevenção da violência contra a mulher, a criança e o idoso. A proposição acresce § 7º ao art. 26 da LDB, para
que os currículos do ensino fundamental e médio incluam conteúdos, adaptados a cada faixa etária, relativos à prevenção da violência contra a mulher, a
criança e o idoso, bem como mecanismos de proteção estabelecidos pela legislação para esses segmentos populacionais.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, inserindo parágrafos ao art. 26 da referida lei,
para dispor sobre a obrigatoriedade de realização de ciclos de debates sobre a realidade social e política, no ensino médio.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, que
aprova o Plano Nacional de Educação, para instituir a escola de tempo integral no ensino fundamental das redes públicas de ensino, estabelecendo carga
horária mínima anual de 1400 horas.
Dispõe sobre Educação Integral e estabelece diretrizes para a sua implementação na educação básica, com duração da jornada escolar de, no mínimo, oito
horas, podendo os projetos de educação integral serem desenvolvidos por meio de convênios com instituições de ensino superior públicas ou privadas.
Altera o art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a prevenção à violência nos estabelecimentos de ensino, acrescentando ao
referido artigo o inciso XI, estabelecendo que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a
incumbência de promover programas de prevenção à violência, com o fim de assegurar um ambiente escolar seguro, pacífico e solidário. Determina que
para alcançar essa finalidade os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer parcerias com as autoridades judiciárias, sanitárias e de segurança pública.
Determina a criação do Programa de Prevenção da Violência na Rede Educacional Brasileira, com atividades envolvendo jogos pedagógicos, palestras
interativas, dinâmicas de grupo, incentivo à leitura, acompanhamento psicológico, filmes educativos e reuniões com pais e professores.
Regulamenta o inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação básica
pública, não pertencentes ao magistério. Estabelece que o piso salarial nacional para os profissionais da educação básica a que se refere o art. 1º
corresponderá, para os profissionais de formação técnica de nível médio, a oitenta por cento do valor mensal estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, para os
profissionais do magistério público, com formação em nível médio, na modalidade normal.
Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea “e” do inc. III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
para criar o adicional de especialização e de desempenho para os profissionais do magistério público da educação básica. Acrescentando § 6º ao art. 2º da
referida Lei, estabelece adicional de especialização (de 8% para os professores que tenham especialização, 16% para os que tenham título de mestre e 24%
para os que concluíram o doutorado, calculado sobre o piso da categoria), gratificação de desempenho (de 10%) aos professores avaliados positivamente por
comissão formada por estudantes, dirigentes da escola e gestores da educação, e gratificação de 5% por curso de capacitação ou aperfeiçoamento, com carga
horária mínima de 40 horas por curso, até o limite de 20% ao ano.
Altera a Lei nº 11.738/08, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir
novo piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui
normas gerais sobre desporto; e a Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006, que dispõe sobre a instituição de concurso de prognóstico destinado ao
desenvolvimento da prática desportiva, a participação de entidades desportivas da modalidade futebol nesse concurso e o parcelamento de débitos
tributários e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Instituindo o percentual de cinco por cento incidente sobre o total de recursos
arrecadados com as loterias administradas pela Caixa Econômica Federal.

25

O PLS 772/2015 altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir o tema do empreendedorismo no currículo da educação básica,
dispondo que os currículos do ensino fundamental, anos finais, e do ensino médio incluirão o assunto como tema transversal, também incluindo a orientação para o trabalho e para o empreendedorismo
como diretriz dos conteúdos curriculares da educação básica e, por fim, estabelecendo como finalidade da educação superior o estímulo ao empreendedorismo e a inovação, visando à conexão entre os
conhecimentos técnicos e científicos e o mundo do trabalho e da produção. Tramita de forma autônoma e não em conjunto aos Projetos de Lei do Senado nº 74/2012, nº 183/2012, nº 261/2012, nº 235/2013,
nº 449/2013, nº 515/2013 e nº 38/2015, bem como ao Projeto de Lei da Câmara nº 20/2012, àqueles apensos e que, por sua vez, altera o § 4º do art. 26 da Lei 9.394, de 1996, determinando que o ensino da
história constitua conteúdo obrigatório em todas as séries do Ensino Médio, sendo que o ensino da História do Brasil leve em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo
brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia.
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TEMA

Financiamento

PROPOSIÇÕES

PLS 163/2014

PLS 164/2014
Financiamento,
Papel dos Entes
Federados,
Responsabilidade
Valorização dos
profissionais da
educação

PLS 338/2015

PLS 94/2015
Gestão democrática

PLS 5/2014

PLS 321/2014
Controle Social
PLS 364/2014

CONSIDERAÇÕES
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB), para redefinir os critérios de distribuição dos recursos do Fundo. Altera o § 2º do Art. 10 para determinar que a
ponderação entre as demais etapas, modalidades e tipos de estabelecimento será resultado da multiplicação do fator de referência por um fator específico
fixado pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, garantindo-se investimento por aluno que assegure um
padrão mínimo de qualidade do ensino baseado, entre outros, nos seguintes parâmetros: I – relação adequada entre número de estudantes por turma e por
professor; II – infraestrutura escolar e insumos adequados para cada etapa e modalidade de ensino; III – qualificação e remuneração dos profissionais da
educação; IV – oferecimento de jornada escolar parcial ou integral.
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para ampliar a complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).
Altera as Leis nos 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB), e 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica, para dispor sobre a responsabilidade da União na remuneração docente, propondo a participação da União no
pagamento dos professores da educação básica em exercício nas redes de ensino dos estados e municípios, garantindo o cumprimento do piso salarial
profissional estabelecido em lei.
Altera o art. 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e cria novo art. 14-A, para dispor
sobre a gestão democrática nas escolas, estabelecendo como princípios do sistema de ensino a participação dos profissionais da educação e dos
conselheiros escolares na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares. Estabelece
características do conselho escolar.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para, em conformidade com o II Plano
Nacional de Educação, dispor sobre a gestão democrática do ensino público, determinando que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os princípios da participação das comunidades escolar
e local em conselhos escolares ou equivalentes e na gestão das unidades escolares, com atribuições definidas pelos sistemas de ensino, bem como no
princípio de seleção dos gestores escolares entre profissionais com cargos efetivos da carreira do magistério, com o mínimo de três anos de exercício em
regência de classe, na forma que especifica. A proposição estabelece que a remuneração dos gestores escolares terá parcela variável, calculada de acordo
com o nível de ensino ofertado e o número de alunos da unidade escolar em que atuam e o grau de desenvolvimento humano da região em que a unidade
escolar esteja localizada. Dispõe que os sistemas de ensino deverão implantar as ações previstas nesta lei num prazo máximo de vinte e quatro meses, a
partir da sua vigência.
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para definir critérios de mérito no processo de
gestão democrática do ensino público.
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para permitir aos conselhos estaduais, municipais e distrital de
educação o exercício das competências do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS- FUNDEB) e do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).
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TEMA
Atendimento de
populações
específicas,
Atendimento de
estudantes em
diferentes situações
de risco
Atendimento de
populações
específicas
(PcD)
Atendimento de
estudantes em
diferentes situações
de risco
Acesso e
permanência

PROPOSIÇÕES

PLS 219/2012

PLS 278/2016

Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, para dispor sobre o apoio aos educandos com
deficiência nas instituições de ensino.

PLS 548/2015

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre o atendimento educacional especializado
em classes hospitalares ou mediante atendimento pedagógico domiciliar. A proposta determina que os sistemas de ensino, com integração ao sistema de saúde,
oferecerão atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar,
atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio, nos termos que especifica.

PLS 646/2015

PLS 33/2016
Novas disciplinas
Ensinoaprendizagem
Ensino à distância
(Acesso e
permanência)
Ensinoaprendizagem
Metodologias

PLS 187/2016

PLS 359/2016

PLS 193/2016

PLS 88/2014
Infraestrutura
PLS 691/2015

Infraestrutura
(espaço físico)

CONSIDERAÇÕES
Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição de concursos públicos da Administração Federal e de exames vestibulares das instituições federais de
educação superior, aos candidatos reconhecidamente pobres na forma da lei, cuja renda familiar seja de até um salário mínimo. Em outras palavras, a proposta garante
aos candidatos reconhecidamente pobres isenção das taxas de inscrição nos vestibulares de universidades federais e concursos públicos de órgãos federais, empresas
públicas e sociedades de economia mista. Determina os meios de comprovação da condição de pobreza do candidato, como comprovante de rendimentos ou certidão
de participação no programa “Bolsa Família”.

PLS 134/2013

Cria o Programa Bolsa Jovem Estudante, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), destinada aos alunos matriculados no ensino médio da rede
pública, condicionado à renda igual o inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais), frequência escolar igual ou superior a 90% das horas letivas e não inclusão em
Programa Bolsa Família.
Altera inciso XIII do art. 3º da Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para prever a garantia de acesso e permanência da criança no
estabelecimento de ensino frequentado por sua mãe, pai responsável, na condição de estudante.
Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para para determinar que a educação no
trânsito faça parte dos currículos da educação básica.
Atribui regime de exercícios domiciliares para o estudante de qualquer nível de ensino que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. A proposta
prevê ao estudante de qualquer nível de ensino que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente o regime de exercícios
domiciliares, como compensação para faltas a aulas presenciais, durante cento e vinte dias a partir da adoção ou da obtenção da guarda judicial, sendo aludido
regime será composto, dentre outros, por tutoria de profissional habilitado da respectiva instituição de ensino e utilização de recursos e estratégias de ensino a
distância.
Inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional, de que trata a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o "Programa Escola sem Partido".
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para determinar a obrigatoriedade da instalação de sistema
de segurança baseado em monitoramento por meio de câmeras de vídeo nas escolas públicas e privadas de educação básica. A proposta insere art. 20-A à LDB, para
estabelecer que as escolas de educação básica, públicas e privadas, instalem sistema de segurança baseado em monitoramento por câmeras de vídeo.
Fica instituído o Programa Nacional de Investimento e Fortalecimento da Educação (PRONIFE), com a finalidade de captar e canalizar recursos destinados à reforma,
ampliação, e estruturação de escolas e creches municipais, estaduais, federais e do Distrito Federal, e às instituições privadas de educação especial mantidas por
entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como beneficentes de assistência social de atendimento direto e gratuito
ao público, e altera as Leis nos 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e 9.532, de 10 de dezembro de 1997. A proposta estabelece que a partir do ano-calendário de 2016
e até o ano-calendário de 2021, inclusive, poderão ser deduzidos do imposto de renda devido pelas pessoas físicas ou jurídicas os valores despendidos a título de doação,
no apoio direto a projetos de reforma, ampliação, e estruturação dos estabelecimentos de ensino supracitados.
Altera a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências, para criar o Instituto Federal do Sul do Maranhão (com sede da reitoria em Imperatriz), por desmembramento
das unidades do Instituto Federal do Maranhão situadas nos Municípios de Açailândia, Barra do Corda, Buriticupu, Carolina, Grajaú, Imperatriz, Porto Franco,
Presidente Dutra, São João dos Patos e São Raimundo das Mangabeiras.
Os institutos são regulados pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, dispondo pelo ensino médio.
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TEMA
Insumos,
equipamentos
escolares

PROPOSIÇÕES

CONSIDERAÇÕES

PLS 256/2012

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, acrescentando novo parágrafo ao art. 25 da referida
LDB, para dispor sobre a implantação de bibliotecas e laboratórios de informática e de ciências nas escolas públicas de ensino fundamental ou médio

PLS 28/2015

Institui a Política Nacional de Bibliotecas.

Tecnologia
educacional
Insumos
Equipamentos
escolares
Recursos
Tecnologia
Educacional

PLS 280/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilidade de acesso à internet para os alunos nas escolas de ensino fundamental e médio das redes pública e privada.

PLS 325/2015

Torna obrigatória a manutenção de exemplares do estatuto da criança e adolescente (ECA), do estatuto da Juventude, do estatuto do idoso e do estatuto da
igualdade racial nas escolas municipais, estaduais, federais e privadas.

Insumos

PLS 158/2016

Programas
suplementares

PLS 557/2013

Programas
suplementares
(material didático)
Populações
específicas ou em
situação de risco

PLS 122/2013

PLS 51/2014
Programa
suplementar
(material didático)

PLS 184/2014

PLS 573/2015
Programa
Suplementar
alimentação e
uniformes escolares
PLS 189/2012

Altera a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País, para definir especificidades
das bibliotecas escolares em instituições que ofertem a educação pré-escolar, o ensino fundamental e o ensino médio, determinando a obrigatoriedade de um
acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado.
Dispondo sobre o atendimento psicológico ou psicopedagógico para estudantes e profissionais da educação, determinando que os sistemas de ensino ofereçam
atendimento psicológico ou psicopedagógico aos estudantes e profissionais da educação das redes públicas de educação básica.

Dispõe sobre a transferência direta de recursos aos beneficiários do Programa Bolsa Família para aquisição de material escolar. A proposta estabelece que a
União incentivará o desenvolvimento de programas de transferência direta de recursos para aquisição de material escolar às famílias beneficiadas pelo Programa
Bolsa Família que tenham em sua composição crianças e adolescentes entre 4 (quatro) e 17 (dezessete) anos matriculados em escolas públicas. Dispõe que a
União poderá firmar convênios com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal para implementação desse programa.

Altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências, para estabelecer que o
material escolar, quando de uso coletivo, deve ser fornecido pelo estabelecimento de ensino, sendo vedada a indicação de marca específica para materiais a
serem utilizados por todos os alunos, com exceção de livros, bem como a cobrança de qualquer quantia a título de material escolar fornecido, sob pena da
aplicação das sanções previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Em outras palavras, a proposta determina que o estabelecimento de
ensino poderá adotar material escolar padronizado para os alunos, desde que forneça todos os materiais de uso coletivo a serem utilizados no ano letivo.
Veda a substituição de livros didáticos antes de decorridos, no mínimo, três anos letivos desde a sua adoção.
A proposta não altera a LDB, mas repercute, estabelecendo vedação à substituição de livros didáticos adotados a partir do 6º ano do ensino fundamental e no
ensino médio por estabelecimentos das redes pública e privada, antes de decorridos, no mínimo, três anos letivos desde a sua escolha. Proíbe a adoção de livros
didáticos descartáveis ou cuja concepção impeça a sua reutilização nos anos subsequentes ao de sua adoção.
OBS: Materiais didáticos, também denominados recursos ou tecnologias educacionais.
Altera os arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para considerar como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas com
alimentação e uniformes escolares.
Estabelece penalidades para os pais ou responsáveis que não comparecerem às escolas de seus filhos para acompanhamento do desempenho deles. A proposição
institui multa de 3 (três) a 10 (dez) por cento sobre o salário-mínimo da região (penalidade decorrente do art. 7º do Código Eleitoral) aos pais ou responsáveis
legais que não comparecerem periodicamente às escolas de seus filhos para acompanhar o desempenho deles; determina que esse comparecimento deve ocorrer
pelo menos uma vez a cada dois meses; dispõe que para fins de comparecimento entende-se a participação em reuniões oficiais de pais e mestres ou diálogo
individual com os professores, sendo que o certificado de comparecimento dos pais será atestado pelo Diretor da respectiva escola; a vigência desta lei se dará
em 1º de janeiro do ano subsequente a sua publicação.
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TEMA
Financiamento

PROPOSIÇÕES
PLS 747/2015

PLS 189/2013

Financiamento
PLS 254/2013

PLS 280/2013

PLS 282/2015

PLS 307/2015

PLS 739/2015

PLP 430/2013

CONSIDERAÇÕES
Altera a destinação dos royalties do petróleo de forma a privilegiar a educação pública básica e o ensino profissional. A proposta destina 80% dos recursos dos
royalties e das participações decorrentes da exploração petrolífera para o desenvolvimento de programas e projetos que visem à melhoria da educação pública
básica, incluindo o ensino profissional.
Institui o Programa Nacional de Incentivo à Educação Escolar Básica Gratuita (PRONIE), com finalidade de captar e direcionar recursos privados, mediante a
participação de pessoas físicas e jurídicas, para a adoção de políticas de ampliação dos investimentos e da melhoria da qualidade das redes de ensino do País;
estabelece os objetivos do PRONIE; elenca formas de financiamento do PRONIE; autoriza as pessoas físicas ou jurídicas a aplicar parcelas do Imposto de
Renda por elas devido, a título de doação ou patrocínio direto a projetos educacionais de instituições reconhecidas pelo órgão competente do sistema de ensino
que ofereçam de forma gratuita a educação infantil o ensino fundamental e o ensino médio em todas as suas modalidades; estabelece que as pessoas físicas
poderão deduzir até 100% dos valores despendidos em doações e patrocínios a projetos educacionais, observado o limite de até seis por cento do Imposto de
Renda devido, apurado na declaração de ajuste anual feita no modelo completo; determina que as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem
deduzir até 100% dos valores despendidos com a doação ou patrocínio a projetos educacionais, observado o limite de até 4% do Imposto de Renda devido;
estabelece que as pessoas jurídica tributadas com base no lucro presumido poderão deduzir até 50% dos valores despendidos com doações e patrocínios a
projetos educacionais; estabelece que só serão passíveis de dedução do Imposto de Renda da pessoa física ou jurídica os investimentos em doações e patrocínios
a projetos educacionais desembolsados no mesmo exercício fiscal a que se refere o imposto; determina que todas as instituições beneficiadas com doação ou
patrocínio previstos nesta Lei estão sujeitas a fiscalização dos órgãos públicos competentes, quanto à movimentação financeira e ao alcance dos objetivos;
estabelece que esta Lei entre em vigor em 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação.
Dispõe sobre destinação, para as áreas de educação e saúde, do total da participação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, de que trata
o Art. 20, §1º da Constituição Federal, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do Art. 214 e no Art. 196 da Constituição
Federal. A proposta prevê que para fim do cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do Art. 214 e no Art. 196 da Constituição Federal, serão
destinadas exclusivamente para a educação pública e para a saúde públicas, na forma do regulamento, as receitas da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios provenientes da Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, na seguinte proporção: I - 75% para a educação pública; II - 25%
para saúde pública. Dispõe que esses recursos destinados à educação e à saúde serão aplicados em acréscimo ao mínimo obrigatório na Constituição Federal.
Dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde da totalidade dos recursos oriundos do pagamento referente aos bônus de assinatura dos contratos
de partilha de produção de blocos exploratórios de petróleo e gás natural na área do pré-sal.
A proposição altera a Lei nº 12.351/2010, que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o
regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo Social - FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos; altera
dispositivos da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências, para destinar às áreas de educação e saúde a totalidade dos recursos oriundos do
pagamento referente aos bônus de assinatura dos contratos de partilha de produção de blocos exploratórios de petróleo e gás natural na área do pré-sal.
Altera as Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e 9.766, de 18 de dezembro de 1998, para dispor sobre a distribuição nacional dos recursos do salárioeducação, respectivas deduções e as partes cabíveis à União, aos Estados e aos Municípios.
Altera a Lei n° 12.858, de 9 de setembro de 2013, que dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 e no art.
196 da Constituição Federal; altera a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989; e dá outras providências, para vincular 50% (cinquenta por cento) da destinação
para as áreas de educação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A proposição
destina ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 50% (cinquenta por cento) da parcela
da União dos royalties do petróleo destinada à educação.
Altera o art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, para possibilitar a distribuição de recursos do Fundo a organizações sociais e a instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas que atuem em qualquer das etapas e modalidades da educação básica.
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que “Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá
outras providências”, acrescentando parágrafo ao art. 9º, determinando que não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira os dezoito por
cento, no mínimo, do total de recursos do FUST - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - aplicados em educação, para os
estabelecimentos públicos de ensino.
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TEMA

PROPOSIÇÕES

CONSIDERAÇÕES
Institui o Programa “Passe Livre Estudantil” para assegurar ao estudante do ensino fundamental, médio e superior a gratuidade no sistema de transporte público
coletivo local. Estabelece que para o custeio do programa serão alocados os recursos da União provenientes dos royalties obtidos com a exploração do petróleo.

Financiamento
Programa
Suplementar
(transporte escolar)

Financiamento
Programa
Suplementar
(alimentação
escolar)

PLS 248/2013

PLS 353/2016

PLS 217/2015

PLS 394/2016

PLS 313/2012
Valorização dos
profissionais da
educação

Valorização dos
profissionais da
educação
(Formação)

PLS 342/2012

PLS 246/2012

PLS 443/2012
PLS 76/2016

PLS 275/2013

Avaliação
PLS 433/2014

PLS 586/2015

Institui o Programa Passe Livre Estudantil e cria o Fundo Federal do Passe Livre Estudantil. A proposição determina que os benefícios serão limitados aos
alunos da rede pública e aos bolsistas da rede privada de ensino fundamental e médio, os benefícios poderão ser estendidos aos estudantes matriculados em
cursos profissionalizantes e técnicos. As ações do Programa Passe Livre Estudantil serão custeadas por meio de fundo específico, criado com essa finalidade.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica, para incrementar o valor
per capita destinado a escolas situadas em municípios em situação de extrema pobreza. A proposição determina que os valores per capita destinados a merenda
nas escolas situadas em Municípios em situação de extrema pobreza, aqueles em que 30% (trinta por cento) ou mais da população apresenta renda familiar
mensal per capita de até R$ 77,00 (setenta e sete reais), corresponderão ao dobro dos valores per capita destinados às escolas nas demais localidades, em cada
etapa e modalidade de ensino. Pretende duplicar os valores do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conhecido como merenda escolar, para os
alunos dos municípios mais carentes do País
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para estabelecer o reajuste anual do valor per capita do PNAE, definindo o IPCA como índice utilizado para o cálculo
do percentual do reajuste.
Altera a redação do art. 85 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dispondo sobre prazo para exigência de abertura de concurso público para provimento de
cargo de professor. A proposta reduz de seis para dois anos, o prazo para que qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de
concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado, ressalvados
os direitos assegurados pelos arts. 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a criação de incentivos para os
professores das instituições federais de ensino que atuem em áreas de difícil acesso. A proposta determina que nos planos de carreira do magistério das instituições
federais de ensino serão criados incentivos, inclusive de natureza remuneratória, para os professores lotados nas unidades localizadas em áreas de difícil acesso.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação de docentes para atuar na
educação básica. A proposta altera o inc. I do art. 61, bem como o caput do art. 62, que também é acrescido de um § 4º, todos da LDB, para considerar como
profissional da educação escolar básica os professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e em nível superior para a
docência nos ensinos fundamental e médio; estabelece que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura,
de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil, a
oferecida em nível médio, na modalidade Normal; determina que o ensino da língua portuguesa, da matemática e das ciências naturais deverá ser ministrado por
docentes de nível superior, em curso de licenciatura, de graduação específica para cada área.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – LDB, para dispor sobre educação física no ensino
infantil, fundamental e médio, determinando que os conteúdos curriculares da disciplina serão ministrados exclusivamente por Professores de Educação Física,
licenciados em nível superior, conferindo o prazo de dez anos de adequação das regaras para Estados e Municípios.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, conferindo novo § 4º ao art. 67, para prever provas
práticas nos processos seletivos de professores da educação básica pública e promover a criação de incentivos à permanência dos professores na mesma escola
ao longo da carreira.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para acrescentar parágrafo único ao art. 19 da
referida Lei, para determinar que as instituições de ensino, públicas e privadas, mantenham, em local visível, os resultados auferidos nos sistemas de avaliação
existentes.
Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que institui o Fundo de Financiamento Estudantil, inserindo inciso I ao § 1º do art. 3º da referida Lei, para
inserir critérios de distribuição de vagas e seleção dos estudantes pelas instituições de ensino, determinando que regulamento editado pelo Ministério da
Educação – MEC disporá sobre regras de seleção dos estudantes a serem financiados que incluam oferta proporcional ao número de vagas em cada curso e
concessão mediante desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.
Institui o Sistema de Avaliação de Mérito no Ensino Médio para ingresso nas instituições federais de educação superior. A proposta cria um bônus de quinze por
cento nos exames de classificação para ingresso em instituição federal de ensino superior para os estudantes que, cumulativamente, tiverem cursado todo o
ensino médio em escola pública e demonstrado aproveitamento escolar igual ou superior a setenta por cento em cada ano letivo da educação básica.
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TEMA

PROPOSIÇÕES
PLS 299/2014

Avaliação
Qualidade de ensino
PLS 746/2015
PLS 194/2016
Avaliação
Qualidade de ensino
Valorização dos
profissionais da
educação
Permanência,
Frequência e
Certificação
Papel dos Entes
Federados e
Responsabilidade

PLS 294/2014

PLS 293/2014
PLP 337/2016

CONSIDERAÇÕES
Dispõe sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e sobre a obrigatoriedade de seu cálculo para todos os estabelecimentos de educação básica das
redes pública e privada, com exceção das escolas exclusivamente de educação especial, com observância das disposições da Lei nº 13.005, de 25 de junho de
2014.
Altera a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências, para dispor sobre o Relatório de Avaliação
do Plano e sobre os resultados da avaliação da educação básica.
Estabelece a obrigatoriedade de as escolas públicas de ensino fundamental e médio exibirem em placa visível seus resultados no Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB).
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, para dispor sobre a avaliação dos professores na
educação básica pública. A proposta determina que os sistemas de ensino avaliarão os professores da educação básica pública por meio da aplicação anual de
exame de desempenho de aprendizagem de seus alunos. Será concedido bônus salarial aos professores que obtiverem resultado positivo no exame.

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para aumentar, na educação básica, a frequência
mínima exigida para aprovação. A proposta altera o inc. VI do art. 24 da LDB, para dispor que o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o
disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de oitenta e cinco por cento do total de horas letivas para
aprovação. Estabelece que a Lei entra em vigor em primeiro de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação.
Dispõe sobre instrumento de cooperação federativa para transferência à União de competências educacionais de Estados, Distrito Federal e Municípios.
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ANEXO D
PROPOSIÇÕES ARQUIVADAS NO SENADO FEDERAL E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PECS Senado e na Câmara dos Deputados
TEMA

PEC

Financiamento
Jornada Escolar

5/2013
Senado

Controle Social

280/2013
112/2015

Financiamento
(educação básica)

87/2015
191/2012
152/2012

Financiamento
(Programas
Suplementares)

239/2013

354/2013
Financiamento
sem alusão
específica às
etapas da
Educação

335/2013
310/2013

261/2013

CONSIDERAÇÕES
Altera o inciso I do art. 159 e o inciso I do art. 208 da Constituição Federal, e acrescenta parágrafo ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para
garantir o ensino fundamental em período integral.
A proposta altera o art. 159 da Constituição Federal para dispor que no que se refere a repartição das receitas tributárias a União entregará do produto da arrecadação
dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e nove por cento na seguinte forma: e) um por cento, para
aplicação exclusiva em programas municipais de apoio à manutenção do ensino obrigatório de que trata o art. 208, inciso I, distribuído aos municípios que ofereçam
escola em regime de tempo integral a, no mínimo, setenta e cinco por cento da população em idade adequada para o ensino fundamental, na forma que a lei estabelecer.
Dispõe que o ensino fundamental em tempo integral deverá ser implementado até o ano de 2022, de forma gradual.
Acrescenta parágrafo ao art. 212 da Constituição Federal, para dispor sobre a fiscalização, pelos Tribunais de Contas, da aplicação mínima de receitas na educação.
"Altera o art. 166 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica e altera o art. 76 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias."
Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
OBS: Prorroga a vigência da Desvinculação de Receitas da União (DRU) até 31 de dezembro de 2023, alterando a sua forma de cálculo, de forma a limitar seu alcance
e aumentar sua efetividade.
Insere o art. 212-A na Constituição Federal, de forma a tornar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB instrumento permanente de financiamento da educação básica pública.
Acrescenta inciso XII ao art. 167, da Constituição Federal, tornando impositivo o orçamento anual nas dotações que se destinem a cobrir despesas com educação,
saúde e assistência social.
OBS: Proíbe o bloqueio ou contingenciamento de dotações orçamentárias destinadas à área social.
Dá nova redação ao § 4º do art. 212 da Constituição Federal.
OBS: Estabelece os recursos para o financiamento dos programas suplementares de alimentação e assistência à saúde na rede pública de ensino.
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 158 e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os critérios de distribuição da
parcela pertencente aos Municípios do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação.
OBS: Financiamento, sem alusão específica
Na justificativa, reporta maior aporte de recursos aos Municípios, para educação.
Altera o art. 159 da Constituição Federal, acrescentando o inciso IV e o § 5º, que trata da repartição das receitas tributárias.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior aporte de recursos aos Municípios, para educação.
Altera a redação do inciso IV, e parágrafo único do Artigo 158 da Constituição Federal, destinando 75% do recolhimento do ICMS aos municípios.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior aporte de recursos aos Municípios, para educação.
Altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal, para aumentar a entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios e ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior aporte de recursos aos Municípios, para educação.
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Projetos de Lei do Senado Federal
TEMA

PLS

CONSIDERAÇÕES

Estrutura curricular

PLS
246/2015

Estrutura curricular
Nova disciplina.

PLS
309/2013

Ensino-aprendizagem

PLS
171/2014

Equipamentos escolares Recursos - Tecnologia
Educacional – Insumo Papel dos Entes Federados
– Responsabilidades

PLS
109/2013

Avaliação (discente)

PLS
78/2012

Valorização dos
profissionais da educação
(formação e capacitação)

PLS
292/2012

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, acrescentando § 10 ao art. 26, para incluir a
inovação como conteúdo dos currículos do ensino fundamental.
Dá nova redação ao § 1º do art. 26 da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, também incluindo novo art. 27-A e novo §
2º ao art. 62, para incluir no ensino fundamental e médio, e nos cursos de formação de professores da educação básica, componente curricular dedicado ao
desenvolvimento de valores éticos e de cidadania. Dispõe que os conteúdos curriculares do estudo de ética e de cidadania incluirão como diretrizes
adicionais: I – difusão de valores de convívio social e de respeito ao bem comum e à ordem democrática; II – estudo dos direitos e deveres do cidadão; III –
defesa do pluralismo e rejeição de qualquer forma de preconceito ou discriminação; IV – estímulo à ação comunitária. Estabelece que no desenvolvimento
das diretrizes dispostas neste artigo deve ser dado destaque a fatos da atualidade, de ordem local, regional, nacional ou internacional. Dispõe que a base
nacional comum do currículo dos cursos tratados incluirá, obrigatoriamente, componente destinado ao estudo de ética e de cidadania. Esta Lei entra em vigor
no ano seguinte ao de sua publicação.
Altera o art. 11 da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para prorrogar de 2 (dois) para 3 (três) anos o prazo máximo de duração do estágio no mesmo
concedente.
Determina que, até o início do ano letivo de 2023, as escolas públicas disponibilizem tablets para uso individual, a todos os seus alunos, a partir do 6º ano do
ensino fundamental, até a conclusão do ensino médio; estabelece que os referidos equipamentos deverão ter acesso à internet e contar com programas e
aplicativos de natureza didática, inclusive aqueles específicos para os alunos com necessidades especiais; dispõe que a União, no cumprimento de sua função
redistributiva supletiva, criará condições técnicas e financeiras para que os Estados, os Municípios e o Distrito Federal possam cumprir as normas
estabelecidas na Lei.
Acrescenta §1º ao art. 44 da ei nº 9.394/1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para dispor que nos casos de processo seletivo
realizado com base em desempenho acadêmico obtido em exame de avaliação nacional, fica admitida a concessão de bônus a candidatos que cursaram pelo
menos dois anos do ensino médio no Estado sede da instituição de ensino superior, conforme previsão no regulamento e no respectivo edital, limitado a 30%
da pontuação obtida pelo candidato.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, acrescentando parágrafo único ao art. 57 e § 3º
ao art. 68 da Lei nº 9.394/1996, para tornar obrigatória a reciclagem pedagógica de professores da educação superior e básica pública a cada seis anos. Em
outras palavras, a proposta dispõe que a cada seis anos, os professores das instituições públicas de educação básica e superior cumprirão programa de
atualização pedagógica.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor que a progressão funcional dos
profissionais da educação levará em conta, sem prejuízo de outros fatores, a assiduidade e a inovação das práticas pedagógicas; também acrescentando o art.
86-A à referida lei para estabelecer que no transcurso dos períodos letivos os docentes regentes de classes da educação básica pública não poderão ser
convocados pelo poder público para prestar serviço durante as eleições ou para outros serviços de natureza cívica ou comunitária que demandem ausência ou
dispensa da presença em sala de aula, salvo em casos excepcionais.
Altera o inc. XI do art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, entre os
princípios orientadores do dever do Estado com a educação, a garantia de alocação de recursos orçamentários suficientes à consecução de padrão de
qualidade do ensino.
Dispões sobre a responsabilidade dos gestores públicos pela garantia de padrão de qualidade na educação básica, mediante a fixação das metas do respectivo
plano de educação e pelo progresso nas médias obtidas nos indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica; estabelece que comprovada a
insuficiência das receitas vinculadas à educação dos entes federados ficará a União obrigada a exercer sua função redistributiva e supletiva; e institui a ação
civil pública de responsabilidade educacional.

Valorização dos
profissionais da educação
(progressão).

PLS
95/2013

Papel dos entes federados
Responsabilidades

PLS
184/2012

Papel dos Entes Federados
Responsabilidade
Qualidade de ensino

PLS
735/2015
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Projetos de Lei e 1 Projeto de Lei Complementar, iniciados na Câmara dos Deputados, arquivados
TEMA
Atendimento de populações específicas
(PCD)
Atendimento de populações específicas
(PCD)
Atendimento de populações específicas
(PcD)
Atendimento de populações específicas
(PCD)

Atendimento de populações específicas
(PCD)
Atendimento de populações específicas
(PCD)
Atendimento de populações específicas
(PCD)
Atendimento de populações específicas
(PCD)
Atendimento de populações específicas
(PCD)
Atendimento de populações específicas
(PCD)
Atendimento de populações específicas
(PCD)
Atendimento de populações específicas
(PCD)
Atendimento de populações específicas
(PcD)
Atendimento a populações específicas
(PcD)
Atendimento de populações específicas

PROPOSIÇÃO
PL 7470/2017

PL 4651/2016
PL 3777/2015
PL 642/2015

PL 184/2015

PL 8004/2014
PL 7916/2014
PL 7665/2014

PL 7605/2014
PL 6797/2013
PL 6570/2013
PL 4776/2012
PL 3512/2012

PL 5614/2013

PL 4573/2016
PL 4238/2015
Atendimento de populações específicas
Atendimento de populações específicas

PL 3143/2015

Atendimento de populações específicas

PL 7721/2014

CONSIDERAÇÕES
Acrescenta ao art. 29 da Lei 13146, de 5 de julho de 2015, o seguinte §3º.
Altera a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). A proposta exclui as entidades privadas de ensino do cumprimento de
exigências previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência no que diz respeito à educação
Insere obrigatoriamente o ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras na formação inicial e continuada do
magistério.
Altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre o ingresso de pessoas com deficiência nas
universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio.
Obrigatoriedade da Alfabetização em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS para Professores da Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Superior em atividade, no sentido de possibilitar a comunicação direta com os
Portadores de Necessidades Educativas Especiais Surdos e Deficientes Auditivos e a construção de práticas educativas
que favoreçam o processo de Inclusão Social.
Altera o caput do art. 3º da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para assegurar reserva de vagas para pessoas com
deficiência auditiva em instituições federais de ensino.
Dispõe sobre a contratação de APAES e PESTALOZZIS, entidades sem fins lucrativos, como prestadoras de serviços
do Poder Público, com especialização em educação especial e dá outras providências.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a infraestrutura desportiva adaptada nos
estabelecimentos de ensino da educação básica.
Acrescenta artigo 7º-A à Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para assegurar reserva de vagas para pessoas com
deficiência em cursos de nível médio técnico e de nível superior em instituições federais de ensino.
Altera a redação dos arts. 3º e 5º da Lei nº 12.711, de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com
deficiência no acesso aos cursos de nível médio técnico e superior das instituições federais de ensino.
Dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa adicional para alunos com deficiência em escolas públicas ou
particulares e dá outras providências.
Acrescenta parágrafo único ao art. da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor
sobre o acesso a recursos de tecnologia assistiva na educação especial.
Acrescenta parágrafo ao art. 59 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação
educacional, para dispor sobre a obrigatoriedade de existência de condições de acessibilidade, de mobiliário escolar e
de equipamentos adequados para estudantes portadores de deficiência.
Altera o art. 24 da Lei n° 9.394/1996, para introduzir normas para garantir o atendimento educacional especializado
para alunos com altas habilidades ou superdotação.
Dispõe sobre o atendimento educacional obrigatório das pessoas internadas para tratamento de saúde em ambiente
hospitalar ou domiciliar e impossibilitadas de frequentar as escolas da rede de educação básica.
Estabelece que as Escolas de Ensino Fundamental e Médio das redes pública e privada deverão monitorar o índice de
massa corporal (IMC) dos alunos, objetivando tratar precocemente os transtornos alimentares.
Institui o Programa de Alimentação Diferenciada para Crianças e Adolescentes Diabéticos e Hipertensos na Rede
Pública de Ensino.
Dispõe sobre medidas de apoio às mães e pais estudantes.
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TEMA

PROPOSIÇÃO
PL 7808/2014

Educação ambiental – coleta de resíduos
PL 6981/2013
Educação ambiental – coleta de resíduos
PL 6896/2013
Educação ambiental – coleta de resíduos
Educação ambiental – coleta de resíduos

PL 6589/2013
PL 4609/2012

Educação Ambiental
Combate à drogadição

PL 2142/2015

Repercussão tributária
Incentivos fiscais
Acesso e permanência

PL 1431/2015

Repercussão tributária
Desoneração tributária

PL 7688/2014

PL 545/2015
Estrutura curricular
PL 7899/2014
Estrutura curricular
Estrutura curricular

PL 7362/2014

Estrutura curricular

PL 7345/2014

Estrutura curricular

PL 6916/2013

Estrutura curricular
Estrutura curricular

PL 6879/2013
PL 5115/2013
PL 5080/2013

Estrutura curricular
Estrutura curricular

PL 7899/2014

Estrutura curricular
Estrutura curricular

PL 4097/2012
PL 623/2015

CONSIDERAÇÕES
Altera a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, determinando a instalação, pelos estabelecimentos de ensino da rede
pública e privada, de postos de coleta de lixo eletrônico.
Acresce inciso ao parágrafo único do ao art. 13 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para prever a coleta seletiva de
lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas.
Acresce inciso ao parágrafo único do ao art. 13 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para prever a coleta seletiva de
lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas.
Estabelece diretrizes para a instituição de programas de reciclagem de resíduos sólidos na rede pública de educação
básica.
Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, determinando a implementação, pelos estabelecimentos de ensino da
rede pública e privada, de Programa de Ecoeficiência.
Proíbe em Âmbito Nacional, a venda, a oferta, o fornecimento, a entrega e a permissão de consumo de bebida
alcoólica, bem como todo e qualquer produto fumígeno, derivado de tabaco, cigarro eletrônico, ainda que
gratuitamente, próximo as Escolas, creches e instituições de Ensino, sejam Púbicas ou privadas, e dá providências
correlatas.
Concede benefícios fiscais às empresas que promovam aumento salarial para o trabalhador que concluir o curso de
ensino fundamental ou médio.
Altera a Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998 e a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para excluir a
cobrança das Contribuições de PIS/PASEP e a redução à alíquota zero da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS das contas de energia elétrica dos estabelecimentos públicos federais, estaduais, distritais
e municipais de educação e saúde
Acrescenta parágrafo ao artigo 26 da lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para adicionar aos currículos escolares o tema EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA.
Fica instituída a lei "Iara Iavelberg", alterando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigato
riedade da temática "A Ditadura Militar no Brasil e a Violação dos Direitos Humanos" e dá outras providências.
Acrescenta o § 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 incluir, nos currículos do ensino fundamental e médio, o tema trabalho voluntário.
Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional", para incluir como conteúdo obrigatório do currículo do ensino médio a disciplina de educação no trânsito.
Altera dispositivos à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade de inclusão no
currículo da educação básica e da educação fundamental, nos estabelecimentos de ensino que ofertarem educação em
tempo integral, o estudo de raciocínio lógico.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a
obrigatoriedade da temática "Educação para o trânsito", e dá outras providências.
Altera os arts. 36, 41 e 42 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática educação para o trânsito.
Fica instituída a lei "Iara Iavelberg", alterando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigato
riedade da temática "A Ditadura Militar no Brasil e a Violação dos Direitos Humanos" e dá outras providências.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a educação nutricional.
Altera os dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
para incluir Educação Política, Noções básicas de direito, Educação ambiental e Primeiros Socorros como
componentes obrigatórios nos diversos níveis da educação básica.
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TEMA
Novas disciplinas

PROPOSIÇÃO
PL 94/2015

Novas disciplinas

PL 8298/2014
PL 5960/2013

Novas disciplinas
Novas disciplinas

PL 3400/2012

Disciplina - obrigatoriedade

PL 7138/2014

Disciplina - obrigatoriedade
Prática desportiva

PL 3321/2012
PL 4204/2012

Ensino-aprendizagem (calendário escolar)

PL 1023/2015

Ensino-aprendizagem (Modalidade
Educação de Jovens e Adultos)
Ensino-aprendizagem (jornada escolar)

PL 8024/2014
PL 7851/2014
PL 4516/2012

Ensino-aprendizagem (prática educativa)
Ensino-aprendizagem (ensino à distância)

PL 4435/2012
PL 3236/2015

Proibição de ideologia de gênero
Proibição de ideologia de gênero

PL 2731/2015

Programas suplementares
Valorização dos profissionais da educação

PL 457/2015

Programas suplementares
Valorização dos profissionais da educação

PL 8049/2014

Programas suplementares
Valorização dos profissionais da educação

PL 5264/2013

PL 5136/2013
Programas suplementares
Valorização dos profissionais da educação

CONSIDERAÇÕES
Altera os dispositivos da Lei nº 9.394/96, para incluir Educação Política e direitos básicos de Primeiros Socorros.
Acrescenta o § 10º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir, nos currículos do ensino fundamental e médio, Educação Cívica.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, acrescentando o § 8º ao art. 26, para incluir a Organização Social e
Política do Brasil e a Educação Moral e Cívica como disciplinas obrigatórias no ensino fundamental e médio.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da disciplina "Direitos Humanos" nas escolas públicas iniciada no ensino
fundamental.
Altera o art. 33 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
OBS: Inclui a obrigatoriedade do ensino religioso.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da língua espanhola nas escolas públicas iniciada no ensino fundamental.
Dispõe sobre a criação de programa de atividades desportivas no âmbito dos estabelecimentos de ensino, no período
de férias escolares.
Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre
a definição de diretrizes e critérios para a elaboração do calendário escolar da educação básica.
Acrescenta o art. 37-A à Lei nº 9.394, de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a
alfabetização de jovens e adultos nas redes públicas de ensino fundamental.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), para dispor sobre
educação em tempo integral.
Institui o Programa "Horta na Escola", que dispõe sobre medidas de incentivo à utilização de hortas nas escolas como
meio de promoção da educação e do desenvolvimento, acrescendo o inciso VII, no art. 11, da Lei nº 9.394/96.
Acrescenta § 5º ao art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a oferta de educação a distância no ensino fundamental e médio.
Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que "Aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências".
Altera a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que estabelece o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras
providências. A proposta poíbe a utilização de qualquer tipo de ideologia na educação nacional, em especial o uso da
ideologia de gênero.
Altera a Lei nº 11.947, de 2009, que "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 2004, 11.273, de 2006, 11.507, de 2007;
revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 1994; para
estender o Programa da Merenda Escolar aos profissionais da educação em exercício em escolas públicas de educação
básica e nas escolas filantrópicas e comunitárias de educação básica conveniadas com os entes federados.
Altera a Lei nº 11.947/2009, que "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", para estender o Programa da Merenda
Escolar aos profissionais da educação em exercício em escolas públicas de educação básica e nas escolas filantrópicas
e comunitárias de educação básica conveniadas com os entes federados.
Altera a Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e dá outras providências, para
determinar a ampliação progressiva do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para os profissionais da
educação em exercício em escolas públicas de educação básica.
Altera a Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e dá outras providências, para
possibilitar a inclusão dos profissionais da educação como beneficiários do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE.
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TEMA

PROPOSIÇÃO
PL 3114/2012

Programas suplementares
Valorização dos profissionais da educação

Programas suplementares
Valorização dos profissionais da educação
Programas suplementares
Financiamento

PL 4427/2012

Material escolar

PL 8279/2014

Material escolar

PL 7794/2014

PL 4031/2012

PL 5842/2013
Infraestrutura – espaço físico
Infraestrutura – mobiliário urbano

PL 7661/2014

PL 6439/2013
Equipamentos
PL 5218/2013
Equipamentos
Equipamentos

PL 4025/2012
PL 255/2015

Insumos
PL 4676/2012
Insumos
PL 4601/2012
Insumos
Avaliação

PL 8174/2014

Avaliação

PL 6003/2013
PL 2968/2015

Gestão democrática
Gestão democrática

PL 8156/2014

CONSIDERAÇÕES
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que "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 2.17836, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências", para permitir a
participação dos profissionais da educação na alimentação ...
OBS: Permitir que o alimento excedente da merenda escolar seja consumido pelos profissionais da educação.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, a fim de assegurar aos docentes da rede pública de ensino básico o
direito à alimentação escolar.
Altera os arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394/96, para considerar como de manutenção e desenvolvimento do ensino as
despesas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com alimentação escolar.
Acrescenta inciso ao art. 12 da Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras
providências, para dispor sobre a guarda gratuita de material escolar individual nos estabelecimentos de ensino
Acrescenta inciso ao art. 12 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional e dá outras providências, para dispor sobre a guarda gratuita de material escolar individual nos
estabelecimentos de ensino.
Altera a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 que "institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências".
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre
sinalização semafórica.
OBS: Obriga a utilização de temporizadores nos equipamentos de sinalização semafórica localizada próxima do acesso
a instituições de ensino públicas ou privadas.
Acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece diretrizes e bases da educação
nacional, de forma a tornar obrigatória a previsão nos planos de educação de Estados, Distrito Federal e Municípios,
metas e prazos para que cada escola pública de ensino fundamental e médio tenha, obrigatoriamente, laboratórios de
ensino de ciências e de informática
Acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dispondo sobre a obrigatoriedade da existência de
laboratórios de ensino de matemática nas escolas públicas de ensino fundamental e médio.
Proíbe a exigência de substituição dos livros didáticos por tablets nas instituições de ensino fundamental, médio e
superior.
Torna obrigatória a veiculação de mensagens educativas nos livros e materiais distribuídos pelo Ministério da
Educação e dá outras providências.
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 determinar que cabe aos estabelecimentos de ensino fundamental e médio colocar à disposição da
comunidade escolar o texto integral do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Altera a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que "Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de
ensino do país", para tornar obrigatória a disponibilização de exemplares da Constituição Federal nas bibliotecas
escolares.
Altera o § 1º do art. 11 da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá
outras providências.
Altera os arts. 9º, 35 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional.
Estabelece a competência dos Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica para aprovar, em caráter final, os
Regulamentos dos estabelecimentos de ensino militares.
Estabelece a realização, a cada quatro anos, da Conferência Nacional Infanto-Juvenil dos Estudantes dos Ensinos
Fundamental e Médio, pelo Governo Federal, em parceria com os Governos Estaduais.
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TEMA

PROPOSIÇÃO

Gestão democrática

PL 7236/2014

Gestão democrática

PL 6178/2013

Participação pública
Participação pública
Certificação

PL 7816/2014
PL 7058/2014
PL 1298/2015

PL 6668/2013
Certificação
PL 4979/2013
Certificação
PL 4870/2012
Certificação
Valorização dos profissionais da educação

PL 4928/2016

Valorização dos profissionais da educação
Valorização dos profissionais da educação

PL 3679/2015
PL 2479/2015

Valorização dos profissionais da educação
Valorização dos profissionais da educação
Desoneração tributaria
Valorização dos profissionais da educação
Valorização dos profissionais da educação

PL 499/2015
PL 7556/2014

Desoneração tributária
Valorização dos profissionais da educação

PL 5360/2013

PL 7209/2014
PL 6477/2013

PL 3144/2012
Valorização dos profissionais da educação
Financiamento

PL 3293/2015

Financiamento

PLP 51/2015

Financiamento

PL 5907/2013

CONSIDERAÇÕES
Altera a redação do § 1º do art. 13 da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, com relação a condição para
candidatura ao cargo de Diretor-Geral de campus de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
Altera a Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985, para assegurar aos estudantes da educação básica o direito de fundar,
organizar e participar de Grêmios Estudantis, proíbe a transferência compulsória de seus dirigentes durante a vigência
de seus mandatos, e dá outras providências.
Dispõe sobre o protagonismo juvenil.
Institui o Programa Iniciativa Jovem Empreendedor.
Acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a
concessão de certificado de conclusão do ensino médio.
Acrescenta o art. 38-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para
dispor sobre certificação, através do ENEM ou exame similar a critério de estado federado, para estudantes que
concluem ensino médio pela modalidade de educação de jovens e adultos.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
OBS: Permite que os alunos aprovados em processos seletivos de universidades públicas possam ingressar na
graduação antes da conclusão do ensino médio, desde que tenham concluído o segundo ano do ensino médio.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
OBS: Permite que os alunos aprovados em vestibulares de universidades públicas ingressem na graduação, antes da
conclusão do ensino médio, desde que tenham concluído o segundo ano do ensino médio.
Acrescenta o parágrafo segundo no art. 27 do Decreto nº 78.231, de 12 de agosto de 1976, para determinar a vacinação
gratuita dos professores brasileiros e profissionais ligados ao ensino.
Regulamenta a jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação.
Acrescentar o § 4º ao art. 20 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, e dá outras providências.
Dispõe sobre a função de Professor de Educação Física e dá outras providências.
Dispõe sobre os direitos e vantagens do profissional do magistério público readaptado.
Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, concedendo isenção do Imposto de Renda sobre a remuneração de
professores, nas condições que estabelece.
Acrescenta artigo à Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, autorizando a concessão de bolsas de formação inicial e
continuada para os demais profissionais da educação.
Institui isenção do IPI, da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins para operações de aquisição de
microcomputadores por professores da rede pública de ensino.
Acrescenta § 3º ao art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre programas que assegurem o
acesso dos profissionais do magistério a livros, materiais e eventos relevantes para o exercício profissional
Altera a Lei nº 11.494, de 2007, que "Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 2001; revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de 1996,
10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências.
OBS: Inclui as instituições militares de ensino das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros
Militares como beneficiárias do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
Exclui das despesas de pessoal dos Municípios, para efeito do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
as relativas às áreas de educação e saúde. OBS: Altera a Lei Complementar nº 101, de 2000.
Altera a redação do art. 37 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional; e do art. 10 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
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TEMA

PROPOSIÇÃO

Financiamento

PL 6533/2013
PL 5847/2013

Financiamento
PL 5500/2013
Financiamento
Financiamento

PL 5453/2013
PL 5397/2013

Financiamento

PL 4902/2012
Financiamento
PL 4867/2012
Financiamento
PL 4808/2012
Financiamento
PL 4718/2012
Financiamento
PL 4711/2012
Financiamento
Financiamento
Financiamento
Acesso e permanência / Financiamento
Financiamento
Valorização dos profissionais da educação

PL 4681/2012
PL 4671/2012
PL 1793/2015

PL 7656/2014
Acesso e Permanência – Ensino Técnico
Permanência – frequência

PL 2140/2015
PL 4991/2013

Atividade econômica

PL 4182/2012

Regulação de conflitos
PL 2705/2015

CONSIDERAÇÕES
Estabelece normas para a aplicação e fiscalização dos recursos da União repassados ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
Destina cinquenta por cento da receita do Tesouro Nacional decorrente do pagamento de participações e dividendos
pelas entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta, inclusive os relativos a lucros acumulados em
exercícios anteriores, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDEB.
OBS: Altera as Leis nº 5.537, de 1968 e 9.530, de 1997.
Dispõe sobre a destinação de recursos para a educação com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI
do caput do art. 214 da Constituição, e dá outras providências.
Altera as Leis 12.351/10 e 9.478/97, para destinar recursos para à Educação.
Altera o § 1º do art. 8º da Lei nº 7.990/1989, que "Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação
financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica
exclusiva, e dá outras providências." (Art. 21, XIX da CF). Autoriza o uso de recursos oriundos de compensação
financeira pelo resultado da exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos e recursos minerais para pagamento de
despesas com o desenvolvimento da educação, inclusive pagamento de salários dos professores do ensino público.
Altera o art. 50-B da Lei nº 9.478, de 1997, incluído pela Medida Provisória nº 592, de 2012, para determinar que
sejam destinados às áreas da educação e da saúde os recursos obtidos a partir dos royalties e da participação especial
devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. ... OBS: Fixa 50% (cinquenta por
cento) para educação e 50% (cinquenta por cento) para saúde.
Altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, e a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para instituir um novo
critério para aplicação das receitas distribuídas para Estados, Municípios e União.
Altera a Lei nº 12.734, de 30 de novembro de 2012, para destinar maior parcela dos royalties e da participação especial
decorrentes da produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos para os fundos especiais e para a
área de educação, e dá outras providências.
Acrescenta artigos às Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar
que sejam destinados à educação os recursos obtidos a partir dos royalties e da participação especial devidos em
função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.
Determina que os recursos oriundos da distribuição dos Royalties do Petróleo e Participação Especial sejam
obrigatoriamente aplicados em Educação.
Dispõe sobre a destinação de recursos das participações governamentais do Ministério da Educação.
Altera as Leis nº 9.478, de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, vinculando as receitas de royalties e de
participação especial dos contratos de concessão e de partilha de exploração de petróleo e gás natural.
Cria o Fundo Nacional de Permanência Estudantil e dispõe sobre o Programa Bolsa Permanência.
Altera a Lei nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica, previsto na alínea "e" do inciso III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para viabilizar que todos os Estados e Municípios, que não tenham disponibilidade orçamentária para
cumprir o valor fixado, recebam, da União, os recursos necessários à complementação da integralização do aludido
piso salarial profissional nacional.
Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV.
Altera a redação do inciso VII do art. 12 da Lei nº 9.394, de 1996, para dispor sobre o acesso, em meio eletrônico, ao
registro de frequência e rendimento escolar dos alunos da educação básica.
Institui a Política Nacional de Empreendedorismo, a ser desenvolvida em todas as escolas técnicas e de nível médio do
território nacional.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A proposta trata da criação de comissão escolar de mediação de
conflitos.

SITUAÇÃO
Arquivada

Arquivada
Arquivada
Arquivada
Arquivada

Arquivada

Arquivada
Arquivada

Arquivada

Arquivada
Arquivada
Arquivada
Arquivada
Arquivada

Arquivada
Arquivada
Arquivada
Retirado pelo
Autor

139

2 Projetos de Lei iniciados no Senado Federal, arquivados na Câmara dos Deputados
TEMA

PLS

Infraestrutura
espaço físico

PLS 10/2012
PL 4822/2016, na CD

Avaliação

PLS 696/2011
PL 5956/2013, na CD

CONSIDERAÇÕES
Acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor que as unidades escolares
públicas de educação básica somente poderão ser extintas ou sofrer reestruturação de sua oferta de escolarização mediante aprovação do conselho
de educação do respectivo sistema, sem prejuízo para a continuidade dos estudos de seus alunos e observada a destinação total da receita da venda
ou aluguel de seu prédio ao órgão responsável pela educação, para a manutenção e desenvolvimento do ensino público.
Acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, para determinar a universalização progressiva do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
a todos os concluintes do ensino médio.
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PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA
CASA CIVIL

Subchefía de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais
Palácio do Planalto, 4" Andar - Sala 414, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, CEP 70150-900
Telefone; 61-3411- 3852/3854
Ofício n'' 34/2018/AS/INC/SAG/CC-PR

A Sua Senhoria o Senhor
RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS

Chefe de Gabinete do Ministro da Educação
Esplanada dos Ministérios, BI. L, 8° andar
70047-900 - Brasília-DF

Assunto: Indicação Parlamentar.

Senhor Chefe de Gabinete,
1.
Cumprimentando-o cordialmente, de ordem, encaminho a Vossa Senhoria a cópia do Ofício
l®Sec/I/E/n° 1.689/17, de 29 de dezembro de 2017, acompanhado da Indicação tf 4421 de autoria do
Senhor Deputado Federal Sóstenes Cavalcante.
2.
Solicitamos análise e manifestação desse Ministério e retomo a esta Casa Civil da
Presidência da República, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da expedição deste, para o devido
encaminhamento de resposta ao Parlamentar.
Atenciosamente,

SÉRGIO DOS SANTOS ABREU

Chefe de Gabinete, Substituto
N4

Documento assinado eletronicamente por Sérgio dos Santos Abreu, Chefe de Gabinete

I Substituto(a), em 18/01/2018, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539. de 8 de outubro de 2015.

.K

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 0473534 e o
código CRC 28EBF9D5 no site:
fhttps://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador externo.php?
acao=dociimento conferir&id orgao acesso extemo=01
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Brasília,

de dezembro de 2017.

A Sua Exceiência o Senhor
ELÍSEU PADILHA

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Assunto; indicações
Senhor Ministro,

Nos termos regimentais, encaminho a Vossa Excelência cópias das
seguintes indicações:

Indicação n® 4169/2017

Miguel Haddad

indicação n® 4170/2017

André Amaral

j Ministério da Educação
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Ministério da

Fazenda, Ministério da integração
Nacional, e Ministério do
Pianejamento, Desenvolvimento e
Gestão.

Indicação n® 4171/2017
Indicação n® 4172/2017

Rubens Pereira Júnior

Ministério da Educação

Rubens Pereira Júnior

indicação n® 4173/2017
Indicação n® 4174/2017
Indicação n® 4175/2017
indicação n® 4176/2017

Rubens Pereira Júnior

Ministério da Educação
Ministério da Educação

indicação n® 4177/2017

Carlos Bezerra

Ministério da Fazenda

Rômulo Gouveia

Ministério do Desenvolvimento Social

Comissão de Seguridade

Ministério da Ciência, Tecnologia,

Social e Família

Inovações e Comunicações.

Comissão de Seguridade

Ministério da Saúde

Social e Família

indicação n® 4178/2017
Indicação n® 4179/2017
Indicação n® 4180/2017
Indicação n® 4181/2017

Veneziano Vital do Réqo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Règo

' Ministério da Saúde

Indicação n® 4182/2017

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Indicação n® 4183/2017

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Règo

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Indicação n® 4184/2017
Indicação n® 4185/2017
/cco

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
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Indicação n° 4186/2017
Indicação n° 4187/2017
Indicação n° 4188/2017
Indicação tf 4189/2017
Indicação n° 4190/2017
Indicação n° 4191/2017

Indicação n°4192/2017
Indicação n® 4193/2017
Indicação n° 4194/2017
Indicação n° 4195/2017
Indicação nM196/2017
Indicação nM197/2017
Indicação nM198/2017
Indicação n® 4199/2017
indicação nM2Q0/2017
indicação nM201/2017
Indicação nM202/2017
Indicação n° 4203/2017
Indicação n° 4204/2017
Indicação n° 4205/2017
Indicação n° 4206/2017
Indicação n° 4207/2017
Indicação n° 4208/2017
Indicação nM209/2017
Indicação if 4210/2017
Indicação n° 4211/2017
Indicação n° 4212/2017
Indicação n° 4213/2017

indicação n° 4214/2017
Indicação nM215/2017
indicação n'' 4216/2017
indicação n° 4217/2017

Indicação n° 4218/2017
Indicação n® 4219/2017

Indicação nM220/2017
Indicação n° 4221/2017
Indicação n° 4222/2017
Indicação n" 4223/2017
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Veneziano Vital do Rêgo
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Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Venezianq Vital dojíêgo

Ministério da Saúde
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Ministério da Saúde
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Ministério da Saúde
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Ministério da Saúde

Oficio 1'Sec/l/E/n**i<o
Indicação n° 4224/2017
Indicação rf 4225/2017
Indicação n® 4226/2017
Indicação n° 4227/2017

Indicação n® 4228/20Í7
Indicação n® 4229/2017
Indicação n° 4230/2017
Indicação n° 4231/2017
Indicação n° 4232/2017
Indicação n® 4233/2017
Indicação n® 4234/2017
Indicação n® 4235/2017
Indicação n® 4236/2017
Indicação n® 4237/2017
indicação n® 4238/2017
Indicação n® 4239/2017
Indicação n° 4240/2017
Indicação n® 4241/2017
Indicação n® 4242/2017
Indicação n® 4243/2017

Indicação n® 4244/2017
indicação n® 4245/2017
Indicação n® 4246/2017
Indicação n® 4247/2017
Indicação n® 4248/2017
Indicação n® 4249/2017

Indicação n® 4250/2017
Indicação n® 4300/2017
Indicação n® 4301/2017
Indicação n° 4302/2017
Indicação n® 4303/2017

Indicação n° 4304/2017
Indicação n° 4305/2017
Indicação n® 4306/2017
Indicação n® 4307/2017
Indicação n® 4308/2017
Indicação n® 4309/2017
Indicação n® 4310/2017
icca
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Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

> Ministério da Saúde
i Ministério da Saúde
; Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
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Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Règo

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde.

Ofício 1®Sec/l/E/n°ifcg'^ /17
lProDOSicâG-üíaMH&íij^
Indicação n° 4311/2017 Veneziano Vital do Rêgo

Brasília,

de dezembro de 2017,

Ministério da Saúde

Indicação n® 4312/2017
Indicação n° 4313/2017
indicação n° 4314/2017
Indicação n° 4315/2017
Indicação n° 4316/2017
Indicação n° 4317/2017

Veneziana Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Indicação n° 4318/2017

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Indicação n° 4319/2017
Indicação n® 4320/2017
Indicação n° 4321/2017
Indicação n° 4322/2017

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Indicação nM323/2017

Veneziano Vital do Rêgo

Minislèrio da Saúde

Indicação nM324/2017
Indicação n° 4325/2017
Indicação nM326/2017
Indicação n° 4327/2017
Indicação n° 4328/2017
Indicação n° 4329/2017
Indicação n° 4330/2017
Indicação n® 4331/2017

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Indicação n° 4332/2017
Indicação n° 4333/2017
Indicação tf 4334/2017
Indicação tf 4335/2017
Indicação rf 4336/2017
Indicação tf 4337/2017
Indicação tf 4338/2017
Indicação 4339/2017

Indicação tf 4340/2017
Indicação nM341/2017

Indicação rf 4342/2017
Indicação tf 4343/2017
Indicação rf 4344/2017

Indicação n'* 4345/2017
Indicação rf 4346/2017
Indicação rf 4347/2017
Indicação rf 4348/2017
/cco

Veneziano Vital do Rêgo

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziana Vital do Rêgo
Veneziana Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

brasilia,

Ofício I^Sec/l/BnV^

de dezembro de 2017,

1ProDosíc^ÉÉ^^HH^ütorinl^BHiiSI^.t MinistéríoMBli^^H^^^H

Indicação n° 4349/2017 1 Veneziano Vítai do Rêgo

Ministério da Saúde

Indicação 4350/2017 Veneziano Vital do Rêgo
Indicação n® 4351/2017 Veneziano Vitaí do Rêgo
indicação n® 4352/2017 í Veneziano Vital do Rêgo
indicação \f 4353/2017 Veneziano Vital do Régo
indicação n° 4354/2017 Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Indicação n° 4355/2017
Indicação n® 4356/2017
Indicação n® 4357/2017
Indicação n'' 4358/2017
indicação n° 4359/2017
Indicação tf 4360/2017
Indicação tf 4361/2017
Indicação tf 4362/2017
Indicação n° 4363/2017
Indicação tf 4364/2017
Indicação tf 4365/2017
Indicação 4366/2017
Indicação n" 4367/2017
Indicação tf 4368/2017
Indicação nH369/2017
Indicação n° 4370/2017

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo
Veneziano Vital do Régo
Veneziano Vital do Rêgo

1 Ministério da Saúde
^ Ministério da Saúde
, Ministério da Saúde
' Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Régo

Ministério da Saúde

Indicação tf 4371/2017
Indicação tf 4372/2017
Indicação n° 4373/2017
Indicação n" 4374/2017
Indicação tf 4375/2017
Indicação n° 4376/2017
Indicação n° 4377/2017

Indicação n° 4378/2017
Indicação n° 4379/2017

Indicação n° 4380/2017
indicação 4381/2017
Indicação n° 4382/2017
Indicação tf 4383/2017

Indicação n° 4384/2017
Indicação n° 4385/2017

indicação n° 4386/2017
/a»

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziana Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziana Vital do Régo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Régo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Régo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo
Veneziana Vital do Régo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziana Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
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indicação n° 4388/2017
indicação nM389/2017
Indicação n° 4390/2017
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Veneziano Vital do Régo

Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Indicação n° 4391/2017

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Régo

indicação rf 4392/2017

Veneziano Vital do Régo

Ministério da Saúde

indicação n® 4393/2017 : Veneziano Vital do Rêgo
indicação rf 4394/2017 Veneziano Vital do Régo
indicação n° 4395/2017 Veneziano Vital do Rêgo
indicação 4396/2017 Veneziano Vital do Rêgo
Indicação n® 4397/2017 Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Indicação

4398/2017

Alexandre Leite

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

1 Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

i Ministério da Saúde
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

Indicação íf 4399/2017
Indicação n'' 4400/2017

Alexandre Leite

Ministério da Cultura

Alexandre Leite

Indicação n® 4401/2017_

Alexandre Leite

Ministério do Esporte
Ministério do Esporte

indicação n° 4402/2017

Alexandre Leite

Ministério do Esporte

indicação n° 4403/2017
Indicação n° 4404/2017

Alexandre Leite

Indicação n° 4405/2017

Alexandre Leite

Indicação n° 4406/2017

Alexandre Leite

Ministério do Esporte
Ministério do Esporte
Ministério do Esporte
Ministério do Esporte

Indicação n" 4407/2017

Alexandre Leite

Ministério da Agricultura, Pecuária e

Alexandre Leite

Abastecimento

Indicação

4408/2017

Alexandre Leite

Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

Indicação n® 4409/2017

Alexandre Leite

Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

AEexandre Leite

Ministério da Agricultura, Pecuária e

Indicação n° 4411/2017
Indicação n° 4412/2017

Alexandre Leite
Alexandre Leite

Abastecimento
Ministério do Turismo
Ministério do Turismo

Indicação n° 4421/2017

Sóstenes Cavalcante
Sérgio Souza

Indicação n® 4410/2017

Indicação n'* 4422/2017

: Ministério da Educação

Ministério da Agricultura. Pecuária e
Abastecimento e das Relações
Exteriores

Indicação n° 4423/2017

Comissão de Cultura

Indicação n° 4424/2017

Mara Gabrillí

Indicação n° 4427/2017

Pedro Cunha Lima

^coo

Ministério da Cultura
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério do Planejamento,

Ofício 1 ^Sec/l/E/n°|g
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brastlia^^"^ de dezembro de 2017.

Autor

Desenvolvimento e Gestão
Pedro Cunha Lima

Presidência da República

Carios Bezerra

Ministério da Fazenda

Ronaldo Fonseca

Ministério da Saúde

Nilto Tatto

Ministério do Meio Ambiente

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4436/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4437/2017
Indicação n® 4438/2017
indicação n® 4439/2017
Indicação n® 4440/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n° 4441/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4430/2017
indicação 4431/2017
Indicação n° 4432/2017
indicação n® 4433/2017
indicação n® 4434/2017
Indicação n° 4435/2017

Indicação n° 4442/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4443/2017
Indicação n° 4444/2017
Indicação n° 4445/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n° 4446/2017
Indicação n® 4447/2017
Indicação n® 4448/2017
Indicação n® 4449/2017
Indicação n® 4450/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4451/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4452/2017
Indicação n® 4453/2017
Indicação n® 4454/2017
indicação n® 4455/2017
Indicação n® 4456/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério do Turismo

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4457/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4458/2017
Indicação n® 4459/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4460/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n° 4461/2017
Indicação n® 4462/2017
Indicação n® 4463/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4464/2017
Indicação n® 4465/2017
Indicação n° 4466/2017

Alexandre Leite
Alexandre Leite

Ministério das Cidades
Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

/cco
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Indicação n° 4467/2017
Indicação n° 4468/2017

Alexandre Leite

Ministério do Esporte
Ministério do Esporte

Indicação n° 4469/2£!7_

Alexandre Leite

Ministério da Cultura

Indicação n° 447Õ/2017

Alexandre Leite

Ministério da Cultura

Indicação n° 4471/2017
Indicação n° 4472/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Alexandre Leite

Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abasíeclmenlo

indicação n° 4473/2017
Indicação nM474/2017
Indicação n° 4475/2017

Alexandre Leite

Ministro do Turismo

Alexandre Leite

Ministério da Cultura

Alexandre Leite

Indicação n° 4476/2017

Alexandre Leite

Indicação n° 4477/2017
Indicação n° 4478/2017
Indicação 4479/2017
Indicação n° 4460/2017
Indicação n° 4481/2017

Alexandre Leite

Alexandre Leite

Ministério do Esporte
Ministério do Esporte
Ministério do Esporte
Ministério do Esporte
Ministério do Esporte
Ministério do Esporte

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n° 4482/2017_

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação 4483/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação n® 4484/2017 |Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Indicação 4485/2017
Indicação n® 4486/2017
Indicação íf 4487/2017
Indicação n° 4488/2017
Indicação n® 4489/2017
Indicação n® 4490/2017
Indicação n® 4491/2017
Indicação n® 4492/2017

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

|Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

Alexandre Leite

Ministério das Cidades

indicação n® 4493/2017

Alexandre Leite
Alexandre Leite

Comissão de Ciência e

Ministério do Planejamento,

Tecnologia, Comunicação

Desenvolvimento e Gestão

e Informática

Indicação n® 4494/2017

Comissão de Ciência e

Ministério do Pianejamento,

Tecnologia, Comunicação

Desenvolvimento e Gestão

e Informática

Indicação n® 4495/2017
Indicação n® 4496/2017

Flaviano Melo

Ministério da Educação

Flaviano Melo

Ministério da Saúde

Indicação n® 4497/2017

Comissão de Defesa dos

Ministro-Chefe da Casa Civil da

Direitos das Pessoas com

Presidência da Republica

Deficiência
/cco
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Comissão de Defesa dos

Ministério do Planejamento,

Direitos das Pessoas com
Deficiência

Desenvolvimento e Gestão

indicação n° 4499/2017

Comissão de Defesa dos
Direitos das Pessoas com
Deficiência

Ministério da Educação

Indicação n® 4500/2017
Indicação n° 4501/2017

Wiadimir Costa

Ministério da Cultura

Alceu Moreira

Ministério da Defesa

Indicação n" 4502/2017

Alceu Moreira

Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil.

Indicação nM503/2017

Luís Carlos Heinze

Ministério da Fazenda
Ministério da Saúde

Indicação n° 4498/2017

indicação nM504/2017 i Beto Salame
indicação n® 4505/2017 í Beto Saiame

Indicação 4506/2017|Roberto de Lucena

Ministério da Saúde

Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão

indicação

4510/2017

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vitai do Rêgo

indicação n° 4511/2017
Indicação 4512/2017 i Veneziano Vitai do Rêgo

Indicação rf 4513/2017 ! Veneziano Vitai do Rêgo

Indicação rf 4514/2017 j Veneziano Vitai do Rêgo
Indicação n® 4515/2017 ! Veneziano Vitai do Rêgo
Indicação n® 4516/2017
Indicação n'' 4517/2017
Indicação 4518/2017

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vitai do Rêgo
Veneziano Vitai do Rêgo

Indicação n® 4519/2017 I Veneziano Vital do Rêgo
Indicação n° 4520/2017 Veneziano Vitai do Rêgo
Indicação n® 4521/2017 Veneziano Vital do Rêgo

Indicação n® 4522/2017 1 Veneziano Vital do Rêgo
Indicação n® 4523/2017 ■ Veneziano Vital do Rêgo
Indicação n® 4524/2017 : Veneziano Vital do Rêgo
Indicação n® 4525/2017|Veneziano Vital do Rêgo

Indicação n® 4526/2017 ! Veneziano Vital do Règo
indicação n® 4527/2017 1 Veneziano Vital do Rêgo
Indicação n® 4528/2017 J7eneziano Vital do Rêgo
indicação n® 4529/2017 Veneziano Vitai do Rêgo
Indicação n® 4530/2017 Veneziano Vitai do Rêgo
Indicação n® 4531/2017 Veneziano Vitai do Rêgo

Indicação n® 4532/2017
teco

Veneziano Vitai do Rêgo

Ministério das Comunicações

Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério da Saúde

Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério da Saúde

Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
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Indicação n° 4544/2017
Indicação n° 4545/2017
Indicação n° 4546/2017
Indicação 4547/2017

Indicação n° 4548/2017
Indicação n® 4549/2017
Indicação n® 4550/2017
Indicação n° 4551/2017
Indicação n® 4552/2017
Indicação n® 4553/2017
Indicação n® 4554/2017

Indicação n° 4555/2017
Indicação n° 4556/2017

Indicação n® 4557/2017
Indicação n° 4558/2017

Indicação n® 4559/2017
Indicação n° 4560/2017
Indicação n® 4561/2017
Indicação n° 4562/2017
Indicação n® 4563/2017

Indicação n® 4564/2017
Indicação n° 4565/2017
indicação n® 4566/2017
Indicação n® 4567/2017
Indicação n® 4568/2017

indicação n° 4569/2017
Indicação n® 4570/2017
/cco
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indicação n° 4533/2017
Indicação n° 4534/2017
Indicação n° 4535/2017
Indicação nM536/2017
Indicação n° 4537/2017
Indicação n° 4538/2017
Indicação n° 4539/2017
Indicação n° 4540/2017
Indicação n° 4541/2017
Indicação n° 4542/2017
Indicação n° 4543/2017

Brasília,

Veneziano Vital do Rêgo
Venezíano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêqo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêqo
Veneziano Vital do Rêqo
Venezíano Vital do Rêgo
Veneziana Vital do Rêqo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziana Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Mlnisíério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério da Saúde

Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério da Saúde

Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério da Saúde

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério das Comunicações

Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vitaí do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério da Saúde

Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde

Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério da Saúde

Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações

Veneziano Vital do Rêgo

Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações

Veneziano Vita! do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo
Veneziano Vital do Rêgo

Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
Ministério das Comunicações
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

INDICAÇÃO N» H S/ DE 2017,
(Do Sr. Deputado Sóstenes Cavalcante).

Requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo

Senhor Ministro de Estado da Educação,
Mendonça Filho, solicitando a Imediata adoção
de providências em relação a eventos ocorridos
no Colégio Pedro II, no Estado do Rio de
Janeira.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação. Mendonça Filho:

Solicitamos á Vossa Excelência, com base no artigo 50. § 2". da
Constituição da República,e artigo 113, inciso 1, §1°, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, e tendo em vista razões de relevante Interesse

público, a adoção de providências urgentes, no âmbito da competência desta
pasta, em relação ao Colégio Pedro II, instituição de ensino de
responsabilidade da União Federal, na forma prevista pelo artigo 242,

o
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parágrafo lí, da Carta Constitucional, bem como ao seu corpo diretivo, pelos
fundamentos que passa a expor.

O Colégio Pedro II é uma das mais tradicionais instituições de ensino do
Brasil, localizada no estado do Rio de Janeiro, fundado em 02 de dezembro

de 1837,em homenagem ao então príncipe herdeiro Pedro de Alcântara, que
depois se tornaria Imperador do Brasil.

Tendo em vista a sua importância histórica para a educação no Brasil, o
Colégio Pedro II é uma Autarquia Federal, na forma prevista pelo artigo242,

parágrafo 2°. da Constituiiçào Federal, estando sob a égide desta pasta da
Educação.

Ocorre que a instituição tem enfrentado graves situações que

demonstram a existência de abusos por seus gestores no exercício da
autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagóglca e

disciplinar estabelecida pela Lei n° 11.892/2008, em detrimento da qualidade
do ensino, dos direitos do seu quadro discente e da própria segurança de
alunos, pais, servidores e professores da instituição.

Um dos episódios de maior gravidade ocorrido na tradicional instituição
de ensino foi o estupro coletivo do qual foi vítima uma aluna da instituição,
identificada somente como X., de 12 anos. ocorrido em 2015.

De acordo com denúncia da própria vitima, de seus pais e de outros
alunos da instituição, a menor, no período de um ano, foi por três vezes
abusada sexualmente por colegas que estudam na mesma instituição, com

idades entre 15 e 17 anos.sem que a direção tenha tomado providências para
assegurar a integridade fisica e moral da vítima, ao mesmo tempo em que
deixou de punir adequadamente, e no momento próprio, seus agressores, que

explicitamente contaram com a conivência do diretor da unidade de São
Cristóvão do Colégio Pedro II, Bernardino Matos.

O citado diretor, inclusive, ao prestar depoimento perante a Vara da
Infância e Juventude, onde o caso corre em segredo de Justiça, em 21 de

novembro passado, recebeu voz de prisão por falso testemunho da Exma.
Juíza que presidia o ato, ao afirmar que não tinha conhecimento das
agressões sofridas pela jovem aluna, no que foi desmentido por diversas
testemunhas ouvidas no processo, inclusive servidores da instituição. Em sua
decisão, a magistrada afirmou que ele mentiu para tentar isentar a instituição
de responsabilidade no caso.

Muito embora a direção da escoia tenha admitido a ocorrência do
episódio, permitiu que os agressores da aluna concluíssem o ano letivo na

instituição, e não informou o caso ao Conselho Tutelar do fato, o que acabou

sendo feito por pais de alunos, indignados com a omissão da direção da
Escola,

Em outro episódio, também na unidade de São Cristóvão, um grupo de

alunos com Idades entre 16 e 17 anos, simulou, em pleno ambiente escolar,
no pátio da escola durante o horário do recreio, uma banca de venda de

drogas, sob a alegação de que estariam representando "um dia na favela", e,
para isso, exibiam réplicas de fuzis e metralhadoras, além de expor material
simulando embalagens com cocaína e tabletes de maconha.

Na representação, os participantes se caracterizaram como traficantes,
todos segurando armas de brinquedo, dentre elas uma réplica de
submetraíhadora.

Nas embalagens expostas na banca, além de cápsulas com pó branco,

havia etiquetas como inscrições alusivas às usadas pelo crime organizado e
preços. O assunto foi parar nas páginas das redes sociais, tendo sido gravado,

inclusive, um vídeo mostrando os adolescentes em sua representação.
Em outro episódio também escabroso, ocorrido em 28/11/2017, pais de
alunos que participavam de uma reunião do Conselho Superior do Colégio
Pedro II. e que se contrapõem às políticas que vem sendo adotadas pela
instituição de ensino, foram agredidos e Injuriados pelo vice-diretor da escola,
Willíam do Nascimento Carvalho, e uma militante do Sindicato dos

Servidores do Colégio Pedro II (SINDISCOPE); tendo sido o episódio

registrado perante a 17® Deíegacia de Policia de São Cristóvão, rta cidade do
Rio de Janeiro, mediante Termo Circunstanciado de Oocrrencia n" 01706607/2017.

Em relação a esse episódio, a instituição, até o momento, não instaurou
qualquer procedimento para apurar os fatos.
Por fim, para concluir o presente relato, é imperioso lembrar que o

Colégio Pedro II tem experimentado uma sequencia aparentemente
infindável de paralisações das atividades, com reflexos diretos na vida
acadêmica de seus alunos.

Para se ter uma idéia, no ano de 2014 foram cinco episódios de
paralisação, por participação dos servidores da instituição em atividades como
0 "Dia Nacional de Luta" (Qua 19 mar 2014); "Deflagração da greve, do

SÍNASEFE"(Seg 21 abr 2014); "Dia Nacional de Paralisação dos Servidores
Públicos Federais" (Qui 15 mal 2014); "Dia Nacional de Lutas" {Qui 12 Jun

2014): e "Indicativo para Suspensão da Greve 2014"(Qui 10 jul 2014)
No ano de 2015 foram mais sete episódios de paralisação, sob.
justificativas como "Dia Nacional de Luta"(sex 06 mar 2015),"Dia Nacional de
Luta da Educação" (Qui 26 mar 2015), "Paralisação Nacionai do SÍNASEFE

(Seg 06 jul e ter 07 ju! 2015); "Deflagração da greve do SÍNASEFE" tseg 13
jul 2015): e "Dia Nacional de Paralisação e Mobilização dos Servidores
Públicos Federais.

Em 2016 foram onze dias, por eventos como "Dia Nacional de Luta"(sex
01 abr 2016): "Dia de Paralisação dos Servidores Públicos Federais" Qui 12
mai 2016): "Dia Nacional de Luta" + "Dia Nacional de Luta contra o 'Escoía

sem Partido" (Qui 11 ago 2016); "Dia Nacional de Luta" (Ter 16 ago 2016);
"Dia de Paralisação Nacional"(Ter 13 setembro 2016); "Dia Nacional de Luta
e Paralisação" (Qui 22 set 2016); "Dia Nacional de Luta e Paralisação" (Qui
29 set 2016): "Dia Nacional de Paralisação" +"Dia de Luta nos Estados contra
c 'Escola Sem Partido" (Qua 05 out 2016); "Dia Nacional de Mobilização e

Paralisação" (Seg 24 out 2016 e Ter 25 out 2016); "Dia "Dia Nacional de
Protestos, Mobilizações e Paralisação"+"Greve Geral"(Sex 11 nov 2016),
Neste ano de 2017, até o momento,foram nove paralisações referentes a
eventos como "Dia Nacional de Luta Contra a Reforma da Previdência" +

"Greve Mundial das Mulheres" {Qua 08 mar 2017);

"Dia Nacional de

Mobilizações"(31 mar 2017); "Greve Geral"(Sex 28 abr 2017); "Greve Geral"
(Sex 30 abril)''DÍa Nacional de Luta em Defesa da Saúde e da Previdência

Pública e Contra o Desmonte do Serviço Público + "Dia Nacional de Luta
contra a Terceirização e Extinção das Zonas Eleitorais"(Qua 16 ago 2017);
"Dia Nacional de Luta, Mobilização e Paralisação"(Qui 14 set 2017 e Sex 10
nov 2017)e "Greve Gerai"(Ter 05 dez 2017).

Saliente-se que em todos esses episódios não houve reposição das aulas
que deveriam ter sido ministradas, resultando em prejuízo efetivo ao alunos e
suas famílias.

O que se percebe é que o tradicional Colégio Pedro II tornou-se. com a
conh/éncia e incentivo de seu corpo dirigente, capitaneado pelo seu Reitor,
Oscar Halac, um dos principais laboratórios ideológicos da extrema-esquerda

política, que se utiliza de sua estrutura para a formação de novos quadres.
Dentre esse movimentos, encontra-se notadamente um partido político, o
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL),

Defensor de pautas como a liberação do aborto e do uso de drogas, bem
como da denominada "ideologia de gênero", o PSOL. aliado a outros agentes
ideológicos, literalmente apropriou-se da tradicional escola, e encontra-se
patrocinado e impondo ao Colégio Pedro II ações como o uso de uniforme

femininos (a tradicional sala com pregas) por garotos, a adoção da
"neutralidade de gênero" nos documentos da escola(que utiliza agora o termo
*alunxs* para referir-se aos seus alunos), e ainda a celebração da Revolução
Russa 0 da Revolução Cultural da China, dois dos episódios mais sangrentos
da história contemporânea; a despeito da oposição de pais e alunos e sem
permitir o contraditório ou divergências de opinião.

Tais fatos demonstram que o Colégio Pedro II deixou de currorir seu
papel de instituição pública de ensino e, como tal, de espaço plural de
aprendizado e interação respeitosa entre as diversas correrites de

pensamento que permeiam a sociedade, para tomar-se uma entidade
ideológica, voltada para a cooptação dos seusjovens alunos, comprometendo
seriamente a regularidade do seu funcionamento e do ensino dos estudantes

e, o que é tão ou mais grave, a própria integridade física e a segurança dos
alunos, pais e rriesmo servidores.

Diante do exposto, por entendermos que é urgente a tomada de mecídas

que impeçam a continuidade desse quadro, sugerimos a Vossa Excelência
que adote providências em relação ao Colégio Pedro H. dentre as quais não

deve ser descartada, inclusive, nos termos previstos pela legislação, da
intervenção do Ministério da Educação na referida instituição de ensino.
Por fim, dada a relevância do tema, requeremos que as prov dências
adotadas pelo Ministério da Educação sejam informadas a este parlamentar,

no prazo legal.

12 DEZ. 2017

Brasília/DF, 12 de dezembro de 2017^
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GAMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO N"

DE 2017,

(Do Sr. Deputado Sóstenes Cavalcante).

Requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo Senhor

Ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho,
solicitando a Imediata adoção de providências em
relação a eventos ocorridos no Colégio Pedro II. no
Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, com base no disposto pelo artigo 113,
inciso I, §1°. do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o envio de
Indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação.
Mendonça Filho, solicitando a imediata adoção de providências em relação
a graves acontecimentos havidos no Colégio Pedro II. no Estado do Rio de
Janeiro.

12DEZ.2Q17
Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 2017.
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Ao Magnífico Reitor
Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca
Universidade Federai do Paraná - UFPR

imm
UNIFESP

A Magnífica Reitora

Prof. Dr". Soraya Soubhi Smaiii
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

CARTA DE INTENÇÃO DE REDISTRIBIJIÇÃO
Eu, THLAGO ZAGONEL SERAFINI, Matrícula SIAPE 20731813, CPF 029.835,0; 5-95, RG 4.474.960-0,
lotado no Departamento de Ciências do Mar (DCMar), na Universidade Federal de ião Paulo (UNIFESP).

Campus Baixada Santista, estado de São Paulo,ocupante do cargo de Professor do Magi rério Superior(Adjunto

Cl,4Dhs DH). venho por meio desta, MANIFESTAR INTERESSE em realizar REDI TRIBUIÇAO de vagas
com o Centro de Estudos do Mar(CEM), centro onde pretendo exercer minhas ativida< es laborais.

A seguir faço uma breve apresentação e Justifico os motivos profissionais e pessoai de meu interesse pela
redistribuiçào para a UFPR.

Desde dezembro de 2013, sou Professor Adjunto do Departamento de Ciências do N ir do Campus Baixada
Santista da UNIFESP, atuando nos cursos de Bacharelado Interdisciplinar (BI) em C ênda e Tecnologia do

Mar e de Engenharia Ambiental e Portuária. Ministro aulas e desenvolvo pesquisa na rea de meio ambiente e
desenvolvimento, políticas públicas de gestão ambiental, especialmente reíacioni Ias à conservação da
biodiversidade, gerenciamento costeiro integrado e abordagem ecossisiêmica. Minh; > áreas de interesse se
situam em discussões teóricas e práticas sobre gestão socioambiental, especialmente g- >tào ambiental pública,
desenvolvimento sustentável, recursos de uso comum, resiliência de sistemas : )cioecológicos, gestão

compartilhada e comunidades tradicionais. Minha formação original é era Oceanografia

mestrado em Ecologia e Biomonitoramento(UFBA,2007)e doutorado em Meio Ambi

UNIVALI,2003),com
nte e Desenvolvimento

(UFPR, 2012).

Meu interesse na permuta de vagas envolve aspectos pessoais e profissionais. Sou n lural de Curitiba, onde
encontra-se minha família e parte da família de minha esposa. Recentemente me tomt pai e gostaria de estar
mais próximo da família. Do ponto de vista profissional, nos últimos anos tenho me ei volvido em projetos de
pesquisa na região sul, especialmente no litoral do Paraná e norte de Santa Catarina. Sc i professor colaborador

do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento (PPGMADE

mestrado e doutorado. Da mesma forma, pertenço a redes de pesquisadores que al

da UFPR em nível de

angem professores do

CEM/UFPR. Em 2013, tive a oportunidade de permanecer por oito meses no CEM JFPR em estágio pósdoutorai.

É uma grande satisfação fazer parte do corpo docente do DCMar/UNIFESP e soi grato pela acolhida e
oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Da mesma forma, tenho grai le estima pela UFPR e
seria uma satisfação poder fazer parte desta instituição. Assim como na UNIFESP, reaí rmo meu compromisso
em dedicar-me plenamente às atividades profissionais, contribuindo no ensino, pesqut 3, extensão e gestão da
UFPR. Acredito que no CEM/UFPR poderia colaborar nos cursos de Oceanografia, I ngenharia Ambiental e
Sanitária e Engenharia de Aquicultura, principalmente na área de gestão ambient; , em uma perspectiva
socioambiental. No que diz respeito a potenciais disciplinas de graduação correlatas à minha área, destaco:
Legislação e Meio Ambiente, Formas de Apropriação e Uso de Recursos Costeiros, C .írenciamento Costeiro,
Meio Ambiente e Desenvolvimento, Planejamento c Gestão de Áreas Protegida: Gestão Ambiental e
Organização e Gestão.

Em anexo encontram-se cópia de meus dados funcionais contidos no SIGEPE e currici ium Lattes.
—

—

___jCuritib L, 30 de Junho de 2017.
Ti iago Zagonei Serafini

thlagQserafini2@umaií.com.(41)99986-6 69 /(13)99166-2185

I

. -. ...!

^ Thiago Zagonel Serafíní
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq, br/4038470820319711

Útina atuabação do cuntub em 27/06/2017

Possui doutorado em Melo Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Fede ai do Paraná (UFPR),

mestrado em Ecologia e Biomonitoramento pela Universidade Federai da Bahia (L -BA) e graduação em
Oceanografia pela Universidade do Vaie do Itajaí (UNIVALI). Atualmente é professe do Departamento de
Qências do Mar (DCMar) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - Cam; us Baixada Santista e
professor colaborador do Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvoí
Universidade Federai do Paraná (UFPR). Tem experiência na área de Gestão Socioam

cogestão adaptativa, pesca artesanal, gerenciamento costeiro e conservação da bíodiver

imento (PPGMADE) da
ientai, com ênfase em
dade.(Texto informado

peio autor)

Identificação
Nome em citações bibliográficas

Thiago Zagonel Serarmi"^
SERAFlNI, T. Z.jSerafini, TZ;SERAFINI, THIAGO ZAGONEL

Endereço
Endereço Profissional

Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Ciência- do Mar.
Avenida Almirante Saldanha da Gama,89
Ponta da Praia

11030400 - Santos, SP - Brasil
Telefone:(13) 3523SOOO

URL da Homepage: http://www.lmar,unifesp.br/v2/

Formação acadêmica/titulação
2008•2012

Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento (Qjncelto C .PES4).
Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.

Título: Limites e possibilidades para a construção da gestão c

Tipartithada da pesca

mannha-estuarlna: estudo de caso do sistema socioecoíóglco

esqueiro da Baía da

Babitonga-SC, Ano de obtenção: 2012.

Orientador; © ]osé Milton Andriguetto Filho.
Coorientador; Naína Pierri.

Bolsista do(a); Conselho Nacional de Desenvolvimenio Oentífi o e Tecnológico, CNPq,
Brasil.

2005 - 2007

Palavras-chave: co-gestâo; Pesca; Recursos de Uso Comum;: anta Catarina.
Mestrado em Ecologia e Biomonitoramento (Conceito CAPES f
Universidade Federal da Bahia. UFBA, Brasil.

Título: Seleção do locai de desova das tartarugas marinhas Eí
Caretta caretta na praia de Arembepe, Bahia, Brasíliconsequê

tmocheiys imbriota e
cias sobre o sucesso de

eclosão e para o manejo das desovas.Ano de Obtenção: 2007

Orientador;^ Pedro Luis Bernardo da Rocha.
Palavras-chave; Ecologia Reprodutiva; Tartarugas Marinhas.
Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: i onservação.
1997 - 2003

Graduação em Oceanografia.

Universidade do Vale do Itajaí, UNIVAU, Brasil.

Título: Analise dos dados reprodutivos de tartarugas marinhai
base de Arembepe do Projeto TAMAR-IBAMA.
Orientador: Adriano Weldner Cacciatori Marenzi.

Bolsista do(a): Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI, Brasil

lo litoral norte da Bahia,
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Form

XX Curso de Editoração Científica'. Icarga horária: léh),

2012-

-

. 3;

Associação Brasileira de Editores Científicos, ABEC, Brasil.
Coastal and marine respurce goverriance. (Carga horária: dSh).

. 2012-2012

Universidade Estadual de Campinas, ÜNICAMP, Brasil.

;3

.

Extensão universitária em Treinamento em Arcview GIS 9.3.Básico. (Gàrôa, hpráfia.:;:2Mh),_
Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.

;

'
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Ecologia humana e conservação. (Carga horária: 30ri).
v3.. /

2007 - 2007

Flsherles and Food Inslitute, FIFO, Brasil.
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.TOTVS^BMI.TOTtfS-BMV Brasil.
0 2003-2003;
■

•

'

.,

3^■ •■^

.

Rlretorja.de Hidrografia e Navegação, OHN, BraSij, ' • 3:.'
'BíolGaiá da Conservação*

-

.Ft(nÍEotlcáriodè>roteção.a Natureza;FBPN, Brasil. 3* •;
■
'

.-i'

Extensão universitária, em Embarque no Navio Hidrográfico Sfriüs. (Carga horária: 242h).

■...;

2002

... 'íí

Gestão Integrada de Processos. (Carga horária:-8h).

■
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Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, Brasil.
Vínculo institucional

TjSÍFESP

Vínculo; Servidor Público, Enquadramento Funcional: Profess r Adjunto,

2013 • Atual

40, Regime; Dedicação exclusiva.
Atividades
04/2016-Atual

Conselhos, Comissões e Consultoria, Departamento de Cíênci s do Mar.. V
Cargo ou função

Representante titular do Eixo Sociedade e Mar na Comissão c ; Curso do BICT-Mar.

Conselhos, Comissões e Consultoria, Departamento de CIênct s do Mar,.

8/2015 - Atual

Cargo ou função

Membro do Grupo de Trabalho de Planejamento do Departar mto de Oênclas do Mar.
07/2014• Atuai

Conselhos, Comissões e Consultoria, Campus Baixada Santist , .
Cargo ou função

Membro da Comissão de Moradia do Campus Baixada Santist .
06/2014 - Atual

Conselhos, Comissões e Consultoria, Departamento de CIêncf s do Mar,.
Cargo ou função

Suplente na representação do Curso de BiCTMar na Câmara 5 Extensão do Campus da
Baixada Santista.

04/2014 - Atual

Outras atividades têcnico-clentíncas, Departamento de CIênc is do Mar, Departamento de
Ciências do Mar.
Atividade realizada

Vice-Coordenador do Laboratório de Interações Sodotécnicoí íbientals - LISTA.
04/2014-Atuai

Conselhos, Comissões e Consultoria, Departamento de Ciênci- i do Mar,.
Cargo ou função

Membro do Grupo de Trabalho para criação do Curso Pós-BIC "Mar em Oceanografia.
03/2014-Atual

Ensino, Interdlscipllnar em Ciência do Mar, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Casos Motivadores

Conservação da Vida e Ecologia Aplicada
Gestão Ambiental 11

Gestão Costeira Integrada
Políticas públicas relacionadas ao porto e ao mar
Meio ambiente e desenvolvimento na zona costeira
07/2014-07/2014

Conselhos, Comissões e Consultoria, Pró-Rettoria de Graduaçí >,.
Cargo ou função

Assessor "ad hoc" para avaliação de projetos do PIBIC da UN ESP.

Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.
Vínculo institucional

2015• Atual

^

Outras informações

Vinculo; Colaborador, Enquadramento Funcional; Professor Cí aborador, Carga horária: 4
Professor colaborador do Programa de Pós-graduação em Mei Ambiente e
Desenvolvimento • PPGMADE

Vínculo institucional

2013 ■ 2013

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Bolsista de Pós-C jutorado, Caraa horária- 40

Vinculo institucional

2010 - 2012

Vínculo: Professor Convidado. Enquadramento Funcional: Prol ssor Convidado, Carga
horária: O

VInailo Institucional

Vínculo: Outro. Enquadramento Funcional: Aluno bolsista, Car a horária: 40
Atividades

4/2013 - 11/2013

Outras atividades técnico-dentincas, Centro de Estudos do M - - CEM/UFPR, Centro de
Estudos do Mar - CEM/UFPR.
Atividade realizada

4/2008 - 3/2012

4/2008-3/2012

Pesquisador bolsista de pós-doutorado.

Pesquisa e desenvolvimento , Doutorado em Meto Ambiente e Envolvimento,.
Linhas de pesquisa
Usos e conflitos em ambientes costeiros
Gestão de recursos naturais
Conservação da biodiversidade

Fundação Pró-Tamar,TAMAR, Brasil.
Vínculo institucional

2003 - 2008

Vinculo; Funcionário, Enquadramento Funcional: Executor Bas Arembepe, Carga horária44

Atividades

7/2003 - 2/2008

Serviços técnicos especializados, Base Arembepe,.
Serviço realizado

Gestão ambiental; Monitoramento e manejo de tartarugas mai nhas.

Centro Universitário Internacional, UNINTER, Brasil.
Vínculo institucional

Vínculo; Professor Horista, Enquadramento ituncional: Professor Horista (Ensino a
distância - EAD),-Carga:horária: O
,
• .. .
.

2012 -^2012 .

Atividades K;

: 11/2012-12/2012

Ensino, Gestão Ambiental, Nível; Graduação

. ■

Disciplinas ministradas _

',

■•í|®fogia de Sistemas

'

..■.

-

'"V

Instituto de Pós-Graduação e ExtensãO) IPGEX, Brasil.
Vínculo institucional

2010-2010

! -!!:.

Atividades:.

í

9/2010-9/2010

■' '

vínculo; Professor Horista, Enquadramento FünGídnal! Professor Horista, Gargá horária; o

-

,

'

■: .;t -

.

Ensino, Gestão Ambientai: Educação e Sociedade, Nível; Especialização

-

^èjsçípllnasministradas

E®logia Humana, Ética.e Sociedade • •

' /• •

,*

,■

Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil I

■

'/ '

• ■

' .,

.

Vínculo institucional

" •

2007-2007

-vínculo; Professor Gonvidado, Enquadramento Funcional;-Professor Coavidado

vínculo institucional
2005-2007

Vínculo: Aluno, Enquadramento Funcionai; Aluno.

Outras Infonnações

Aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ecoiogía e Blomonitoramehto

•

-

UNIVAU - CTTMár - Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, UNIVALI-CTTMAR, Brasil.
Vínculo institucional

2002 - 2002

'

Vínculo: Estágiario, Enquadramento-Funcional: Gerente de Projetos, Carga horária; 20

Atividades

1/2002-12/2002
■,

;

•- a "
* ■■ ■ '

,

Estágios , Oceânica - Emp, Júnior de Oceanografia e Consultoria Ambiental, ;
■■

Estágio.realizado

•

Membro Fundador e Estagiário da Área de.Projetos.

• " -íí;

'

Universidade do Vaíe do.Itajaí, UNIVALI, Brasil.
Vínculo institucional
1998 - 2003

Vínculo; Outro, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária; 20

Outras Informações

Auxiliar de-curadoria

Atividades
9/1998-7/2003

i i^gios, Üínfar, MUseuípceanogra^^

• ' •

Válejoftájai,

• '* i:

Estágio-realizado
Auxiliar de curadoria.

Linhas de pesquisa'
Usos-e conflitos em ambientes costeiros.

:.

-v .

•

. .

.

Objetivo; Análise de conflitos socioambientals em ambientes costeiros, envolvendo o uso e
ocupação do solo e a.apropriaçMo de recursos naturais, especialmente os pesqueiros..
Gestão de recursos naturais

• •

>

Objetivo; Estudo das políticas e ações de gestão de recursos naturais, principalmente nos
sistemas costeiros, com ênfase na co-gestâc adaptatlva e-na abordagem ecossistêmlça, a
.partir do enfoque dos recursos de uso comum e de.sistemas socloecológlcos.í : . .
3.

Conservação da biodiversidade

- .

.

:

Objetivo; Estudo das politicas.de conservação da biodiversidade, .com ênfase nos
ambientes marinhos e costeiros; Estudos sobre .a bioecologia e conservação de tartarugas
marinhas no Brasil..
L* ■
.
' ' .
.*

íjL

Projetos de pesquisa
Dinâmicas de desenvolvimento no litoral norte de São Paulo:
pesca artesanal

rUNlFESP
porto de Sãd Sebasliãq e a

Descrição: Este projeto tem como objetivo analisar as Interaç 55 existentesW2a—
Entra a [^ca

artesanal e as dinâmicas territoriais de desenvolvimento no n* intcipio de SaA
com o intuito de compreender as possibilidades e os obstácui 1 para o forta^cimpeibíica

estratégias alternativas de desenvolvimento. Esta pesquisa es 3 inserida no projeto

interdisciplinar e interinstítucional Intitulado "Biodiversidade e •undonamento de um
Ecossistema Costeiro Subtropical: Subsídios para Gestão Inte ada", que tem como
objetivo realizar uma pesquisa efetivamente integrada e orier 3da por esta demanda para

entender como uma região costeira funciona em termos sistê'

processos físicos, biológicos e sociais, como circulação, transf
Interações tróficas, fluxos de matéria e energia, produção e d
outros lemas. Adicionalmente, este estudo irá caracterizar os

tcos, considerando

rte de sedimentos,

âmica pesqueira, entre
srviços ambientais

prestados por este ambiente, incluindo os econômicos e não < onômicos bem como os
diretos e indiretos, com destaque para aqueles derivados da t ^diversidade marinha, e
avaliar a importância socioeconómica da região. Por fim, prett ide eiaborar, de forma
participativa, propostas de ação visando a sustentabiüdade da egião. A obtenção e a

análise desses dados de forma simultânea, por tipo de habitai

região sob uma ótica Integrada, ou seja, as questões relaclon.

permitirá investigar essa
Ias com o estado atual da

área e sua importância ecológica, social, econômica e política, jermttindo um diálogo
entre ciência e tomadores de decisão.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação:(3).

Integrantes; Thiago Zagonel Serafini - Integrante / Melissa Vh

■cqua Rodrigues •

Coordenador.

Biodiversidade e Funcionamento de um Ecossistema Costeiro: jbtropical: Subsídios para
Gestão Integrada

Descrição; Este projeto tem como objetivo realizar uma pesqu a efetivamente integrada e
orientada por esta demanda para entender como uma região i )Steira funciona em termos
sistêmicos, considerando processos físicos, biológicos e social* como circulação,
transporte de sedimentos, interações tróficas, fluxos de matér e energia, produção e

dinâmica pesqueira, entre outros lemas. Adicionalmente, este

studo Irá caracterizar os

serviços ambientais prestados por este ambiente, incluindo os conòmlcos e não

econômicos bem como os diretos e Indiretos, com destaque p:

a aqueles derivados da

biodiversidade marinha, e avaliar a importância socioeconômic da região. Por fim,

pretende elaborar, partidpativamente, propostas de ação visai

Io a sustcntabilidade da

região. A obtenção e a análise desses dados de forma simultái .'a, por tipo de habitai,

permitirá investigar essa região sob uma ólica integrada, ou si a, as questões
relacionadas com o estado atual da área e sua importância eo ógíca, social, econômica e
política, permitindo um diálogo entre ciência e tomadores de c cisão. A complexidade do

tema demanda, portanto, que o projeto seja estruturado em n

jdulos de estudo: 1-

Sistema Planctònico; 2- Sistema Nectònico; 3- Sistema Bentôn o; 4- Sistema ManguezaI;

5- Hldrodlnãmica; 6- Dinâmica Sedimentar; 7- Interações Tróf as; 8- Diagnóstico
Pesqueiro; 9- Identificação e Valoraçâo dos Serviços Ecossistêi icos; 10- Gestão
Integrada; e U- Modelagem Ecológica. Esta proposta constítu se ainda em uma iniciativa
de integração de diferentes áreas do conhecimento, pesqutsac res e instituições de ensino
e pesquisa, estratégica para formação de recursos humanos, p aduçâo de conhecimento e
ampliação da competência do Estado de São Paulo para estud< ; em biodiversidade,
conservação e gestão marinha. (Período: 2012 a 2016).,
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Thiago Zagonel Serafim - Integrante / Antonia Ce lia Zacagnini Amaral •

Coordenador / Alexander Turra - Integrante / Meíissa Vivacquc Rodrigues - Integrante /
Cristiana Simão Seixas ■ Integrante / Gustavo Fonseca - Integr nte / Fernanda Terra Storí

- Integrante / Cláudia Regina dos Santos - Integrante / Cucian. Yokoyama Xavier integrante / Natátia de Miranda Grilli - Integrante / Caiuá ManI 'eres - Integrante /
Deborah Campos Shinoda • integrante / Pedro Roberto Jacobl Integrante / Ronaldo C.

Chnstofoletti - Integrante.

Potfticas de gestão ambiental e pesqueira e a vulnerabilidade d populações e ambientes

costeiros às mudanças climáticas

Descrição: O projeto, uma parceria entre o Mater Natura e o P; >grama de Pós-graduação

em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federai do Paraná (MADE/UFPR),

tem como objetivo geral analisar a vulnerabilidade de ambienb > e populações pesqueiras

às mudanças climáticas e o impacto das políticas de gestão pe: lueíra e de conservação

sobre essa vulnerabilidade, gerando subsídios para o aprimorai ento das políticas e para a
melhoria da capacidade adaptativa das populações e dos ecoss -temas costeiros. O
projeto será desenvolvido em três áreas no litoral dos Estados o Paraná e Santa Catarina,
região sul do Brasil. Essas áreas correspondem a três estuários jnde coexistem ambientes
de elevada importância ecológica, significativas populações de escadores
i
artesanais e

unidades de conservação de'diferentes categorias..

:Situação--Concluído; Natureza: Pesquisa. _

2005-2006 .

.

ítfe •'

'.

Álunos envolvidos: Graduação:(1)/ Mestrado acadêmico:'(2)/ Doutorado:(4).

.

" .'

• ' , - .. V •

.

.

.

.

\,
■ ■

■ '-'i

IntegrantasjJTfiiago Zagonel'Serafini r lntegrante / José Milton Ândriguetto Filho
;
.•Coordenador/ÍDaiiey Fischer-ilntegrante/Ffancelise P. Diehl v Integrante 7 Juliana L
. " 'i. • •
Spínoia - Integrante / Luiz-Fràficisco D. Faracò - Integrante / Marcelo LIrnont- Integrante / Natália T. Azevedo - integrante / Pollyana Andréa Born - Integrante.
"
Flnanclador(es): HSBC Bank Brasil - Auxílio flnanceiio / Mater Natura - Instituto de ,
Estudos Ambientais-• Cooperação.
'
. Nú,mero:deRroduçõesC,'l!.&:'A::4
'

-

,-

;

■ ' .^

•' Estudo da.biologia das tartarugas marinhas através da telemetría por satélite '? . •
Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Gustave Gilles Lopez em 07/12/2015
Descrição: Estudo:da bjologla;das tartarugas/Gabeçuda (Caretta-caretta)-, de-pentei;

•

(Eretmochelys imbricata) eiOilva (Lepidochetysolivacea) através-da instalação de'.'

;

transmissores (modelo KiwiSáfe lOl Empresa Sirtrack Limited),;mopitorados pelo Sistema
ARGOS de satélite, no litoral nbrte da-Bahia,eno litoral de,Sergipe. '
'..i- V

í Situação;:GQnduído: NaturezasíPesquísa.

^

2003 - 2005

- •/

,

y,..

•IntegrantesifhiagoZagonelSerafini-Integrante./GustaveGilieslopez-Coordenador/

' v -Z-

Equipe Projeto TAMAR-ICMBtofe Integrante., - Y .

Financlador(es):-Centro de'Pesquisa e Desenvolvimento LeopoldoAmériGO.MIggêrde

^
/■

Mello - Auxílio financeiro. - y.Ç
. Número de produções C, T!&:A: 1.
"
Plano de Manejo para a Conservação da tartaruga-de-pente no litoral norte da Bahia

•

■Projeto certlFicado pelo(a).co:otdenador(a) Gustave Gilles Lopez.em 07/l2/2015:{ :
bescriçãot Objetivos do projetoiaprimoraméntodasatiyldadèsíde monitoramento da

'

. •

2001-2003

■ Tartaruga de Pente,,EretmQchelys imbricatamb litoral norte-do,estado da Bahia; . '
.
desenvolvimento do sistema de informação georeferenciado (SIG) pará o Projeto TAMAR
Bahia com um banco de dados unificados sobre as tartarugas de pente; determinação

.

genética-análise do DNA^rnitocondrialdaspopulações de tartaruga marinhas da espécié
' . EretmochelysJnibrIcata no, litoral norte do estado da Bahia; interpretação ambréntai nas

, • ,?&:

■

áreas de ocorrência de tartarugas marinhas.

.

' '

y
••

• : -•

Situação: Concluído; Natúrezai Pesquisa.
; 'yy.

• •• y .
,

;

-

- _,

.

; '■

• - '

Integrantes: Ihiago Zagonel Serafini - Integrante / Gustave Gilles Lopéz - Coordenador / ■

;/ -yy/

, ;y''yy;

Equipe Projeto TAMAR-ICMBtoi-Integrante.

.

Financiador(es): PROBIO-MM/í'í Auxílio financeírd.,
Número dé produções C/T-áÀ: 2
'
• Projeto Tartarugas Marinhasidb Sul do grasil: y'

'

... ,.

. . .

■

: ■ 'í j,-.;. ,

'

:
,

■

.

■

-Descrição: Monitoramento" de'eriQlhes de tartarugas marinhas ao longo da costa sul do . . Íy,Í:í '"' . ^ • Brasil e da.eaptuia.incidentaflpeia pesca; acompanhamento da captura,em espinhei'.'
.' .
"•,peiágicodéipúperfíde(ionglíne)eredesde.erhalhardesuperfície-édefundq;.cóletâde

.

'

i:"' L

material biológica c armazenamento na Seção de Herpetologia do Museu Oceanogréfico

doValedoItajaíZMOVIC

|

'

Situaçàor^Goncluído; Natureza; Pesquisa,
Y lAlunosenvolvIdos; Graduação; (1). .

■

"

•

Integrantes: Thíagò ZagoneiiSerafjni - Integrante / Jules Marcelo Rosa Soto
Coordenador. . -

- .

y"

"

'

L

'

Projetos, de extensão
^ 20062060 ■

;
Y'
• ' ■,

.

•

■

...y-wYY;Y

"

■ y'

'

yY

;; ;Y.:j í - ' .
- 'Y{'yy_ .
' Lyyyy.Í.yYy ,

.. .YYtY;

. Y

^

.• Número detproduçõesC, T8t4:22

Y- . -

= /; . "

^ . 'y/y;. ;
■ "Y:''-%Yy' ■

. . ..y/yY •: .

.. . 'Yrft., '

■

_ 'y

•

Y .Y;f.. ' .

y^/y. *: _■ ' .y^yy/;;/

_

- Conservação da Natureza com Cidadania
• jYY^jrY
-y yS - ,;,;
Descrição: Programa para crianças e adolescentes em risco social, composto por três
' núcleos; núcleo grupe produtivo, núcleo lagoa-pau-de-cinza e núcleo guias mirins..
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

.Ylntegrantes: Thiago ZagonelSerafinI ^Integrante / Mãriehe FrancineLíma - Integrantè/ '
Eduardo de C. Saíiés - Coordenador / Equipe Projeto TÀMAR-lCMBÍ0Y|:ntègi:arit6^ y y^;
..Rnanclador(es): UNESCO/"CriahçàYÈspferãnça - Auxílio financeiro.. ■ ■
y,yY '

Membro de corpo .editorial
2012-Atual

Periódico: Desenvolvimento e Meio Ambiente (ÜFPR),

Revisor de periódico
2013 - Atual

Periódico: Regional Environmental Change {Print)

2013• Atual
2014 - Atual

Periódico: Boletim do Instituto de Pesca (Online)
Periódico: Ocean & Coastal Management

2015• Atual

Periódico: Amljío (Oslo)

Áreas de atuação
Grande área: Outros/ Área: Ciências Ambientais / Subárea; C nfliios de uso dos
ambientes costeiros.

Grande área; Outros / Área: Ciências Ambientais / Subárea: P lítlcas de conservação e
gestão de recursos naturais.

Grande área: Outros / Área: Ciências Ambientais / Subárea: C meias Ambientais.
Idiomas
Português
Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Eí reve Razoavelmente.

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Poi co.

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

ProduçSo bibliográfica

Citações
Web of Science

Total de irabalhosrô

Total de citaçÕes:4
FatorH:i ;

Serafini, Thiago Z Data: 07/06/2017
SCOPUS
Total de trabalhos:4

Total de citações:12

Serafini, Thiago Z Data: 07/06/2017
Outras

Total de trabalhos:15

Total de citações:83

SERARNI,T.Z. Data: 07/06/2017

Artigos completos publicados em periódicos
Ordenar por

I Ordem Cronotógfca

j

SERAFINI, THIAGO ZAGONEL; MEDEIROS, RODRIGO PEREIRA ; ANDRIGUETTO-FILH' ,JOSÉ MILTON .

Conditions for successfui local resource management: lessons from a Brazilían small-scale trawli. g nshery. Regional
Environmental Change (Print)ic*, v. 17, p. 201-212, 2016.

■
L0PE2, G. G. ; SALÍES, E. C. ; LARA, P. H. ; TOGNIN, F. ; MARCOVALDI, M. A. tíel; St TAFINI, T. Z.. Coastal
development at sea turties nesting ground: Efforts to establish a tool for supporting conservatiot and coastal management
in northeastem Brazil. Ocean & Coastal Managementio*, v. U6, p. 270-276, 2015.
Citações: -'ri cr

r;; T

2|8CUPUS 2

MEDEIROS, RODRIGO PEREIRA ; SERAFINI,THIAGO ZAGONEL ; MCCONNEY, PATRIC . Fortalecendo o

KO^stem stewardshlp ra

LUrrK), V. il, p. 181-191, 2014.

artesanal: perspectivas para a América Latina e Caribe. Desenv Ivimento e Meio Ambiente

4.
í

5. '

■ 6.

■«,
SERAFlMl, T, Z.; ANDRIGUETTO FILHO,J. M, ;; PIERRI, N. ^ Subsídios para a gestão compartilhada da pesca na
Baia da Babitonga (SQ Brasil), Bra^llan Journal of Aquatic,Science and Technology (Impresso), v. 18, p; 99-lU, 20M,
RODRIGUES, H, A. ; SOTO, J. M R.; SERAFINI, T. Z.; CORBETTA, R. . Historical occurrence and characterization òf
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Area Marinha Protegida. 2016. Dissertação (Mestrado em Análise Ambiental Integrada) - Univer

Paulo.

POLETTE, M., MARENZl, R. C; BARRETO, A. S.; SERAFINI, T. Z., Participação em banca de M

Identificação de áreas importantes e ações prioritárias para a conservação de aves iimícolas mlç
norte de Santa Catarina. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Uni

MEDEIROS, R. P.; LIANZA, S.; SERAFINI, T. Z.. Participação em banca de Guilherme d' Orey C
tecnológicas nas redes de arrasto de camarões; implicações e aplicações para gestão em uma A
2015. Dissertação (Mestrado em PGSISCO - Sistemas costeiros e oceânicos) - Universidade Fede
SEIXAS, C. S.; ARAÚJO, l. G.; SERAFINI, T. Z.. Participação em banca de Ana Carolina Esteve
participativo da pesca na comunidade de Tarituba, Paraty-RJ: concHiando conservação e pesca«
(Mestrado em Ecologia) - Universidade Estadual de Campinas.
TEIXEIRA, C. F.; TIEPOLO, L. M,; SERAFINI,T. Z.. Participação em banca de Liz Meira Góes. C
empreendimentos de infraestrutura no litoral do Paraná:a ferrovia Lapa • Paranaguá. 2014. Diss
Ambiente e Desenvolvimento) - Universidade Federal do Paraná.

i Malta Paisano Guílhon e

ira readequação de uma
dade Federal de São

riana Lopes Gonçalves,
atórías no litoral centro-

jrsidade do Vaie do Itajaí.
iviâo Porteila. Modificações
ja Marinha Protegida,
aí do Paraná.
Dias. Monitoramento

tesanaf. 2015. Disserta^o
inservaçao e grandes

rtação (Mestrado em Meio

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
FONSECA, G. F. c.; SERAFINI,T. Z., Participação em banca de Marina Ferrei Fonseca.The con

of anthropk: and
iandscape factors to coastai water quality: a Bayesian Network modeling approach. 2016. Traba :oibution
de Conclusão de Curso

(Graduação em Interdisciplínar em Ciência do Mar)• Universidade Federai de São Paulo.

MARTINS, R. S.; SERAFINI, T. Z.. Participação em banca de Natália Beatriz de Mendonça Sanl 5.lncidéncia, reabilitação e
manejo dos ptnguins-de-magalhàes Spheniscus magellanicus (Forsler, 1781) recolhidos ao Aqué 0 Municipal de Santos,
2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Interdisciplínar em Ciência do Mar) - Unt irsidade
Federal de São
Paulo.

LAINE, P, C. V.; SERAFINI, T. Z.. Participação em banca de Raphael Pereira Adan e Paulo Gov>

a.Analise do processo de
licenciamento ambientai do Porto de São Sebastiâo-SP. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso( iraduação
em

Interdisciplínar em Ciência do Mar) - Universidade Federal de São Paulo.

SANSOLO, D. G.; SERAFINI, T. Z.. Participação em banca de Aline Kelko Ishikawa.A gestão do recursos naturais da zona
costeira na Area de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte de São Paulo, sob a perspectiv. da
marlcultura. 2015.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Abi - aénclas Biológicas) - Universidade Estadi 1 Paulista
Júilo de
Mesquita Filho.

SCACHEm, R. E.; SERAFINI, T. Z.. Participação em banca de Breno Willlam Nascimento.lgreJ

terminais portuários e
viveiros: resistência e protagonismo político na Ilha Diana, em Santos (SP). 2015. Trabalho de C 5,nclusão
de Curso
(Graduação em Interdisciplínar em Ciência do Mar) ■ Universidade Federal de São Paulo
OUVEIRA-MONTEIRO, N. R.; SCACHETTI, R. E.; SERAFINI, T. Z.. Participação em banca de VI :or Nagib Moreira,Vida de
pescador caiçara: aspectos psicossociais em estudos de caso. 2015. Trabalho de Conclusão de C rso (Graduação em

Interdisciplínar em Ciência do Mar) - Universidade Federai de São Pauto.

SERAHNI, T. Z.; TADDEI, R. R.. Participação em banca de Nathalia Oyo Rizzo de Freitas Neve
de gestores ambientais da Baixada Santísta frente às mudanças climáticas. 2014. Trabalho de O
(Graduação em Interdisciplínar em Ciência do Mar) - Universidade Federal de São Paulo.

SERAFINI,T. Z.; TADDEI. R. R.. Participação em banca de Victor P. Rajab.Análise da percepçâ
ambientais frente aos Impactos das mudanças climáticas: comparação entre São Pauto e Caiifórr
Conclusão de Curso (Graduação em Interdisciplínar em Ciência do Mar) - Universidade Federal d

Ferramentas e estratégias
nclusão de Curso

e das ações de gestores
3. 2014. Trabalho de
São Paulo.

sasee

Participação em eventos, congressos, exposições é feiras
1.

2. .

3.

X Enconiro Nacional de Gerenciamento Costeiro ? X ENCOGERCÒ-Levantamento e avaliação da irnplementaçao de undades
• de Conservação-na zona costeira do estado de São Paulo. 2017.(Encontro).
•
.
Treinamento Programa SocMon Brasil. 2015..(Oficina). ' . '
.

2nd World Smail-Scale FishenesCongress. Enhancing.the ste^ardshíp" In smali-scale fisheries in Catin America and

4.
5.

'Gatibbean: eontribütions of the special issue in the Desenvolvimento e Melo Ambiente Journal. 2014.(Congresso).
' Ciclo de Debates; Ações e-Desafios para a Gestão Co,sleira.Novos espaços e atores na gestão costeira. 2014.(Encontro).
'Süslèriiabilidade, Pesca e AquicUiturã: Perspectivas e Oportunidades.Afividades de pesquisa no Departamento de Ciências

6i

?Enhancing Stewardship in Small-Scaie Fisheries(SSF)thrõugh Ecósystem Apprôachcs and Gther Means? workspOp.jointly

7.

II Encontro Univérsitário de Editoração Científica. 2012. (Encontro).,.

8.'

V Seminário Satélite para Editores :P)enos. 2012. (Seminário).

do Mar,da Universidade Federal de São Paulo. 2014.(Oficlhá).

-9.
_

T .

.

•

- Wòrkshòp sobre-o .uso de modificações tecnológicas para a redução do bycatch na-pesca artesànal dè arrasto. -2012.
.. iífíis. -, .

.■

' ,■ ■ .-Gr

■

v. .,: :

,'.G.

' xxp International Symposium on.Sea Turtie Biologyíand Gonservatlõná^riníérnáBonálíSyrnposiümdnáêfTurtle Biolôgf,
;,and£QnseivatldnS2Ó02,.(Slrnpó^
• S■ ^
""í
';r.' '
Organização de eventos, congressos, exposições è feiras

11

.'

orgariizéd byTBTI Latin America and the Canbbean (tAC) and Workirrg Group(WG)4. 2013.(Encontro),

(Gficina). -

ió.
'

•

tÃlNE, P. C. V. ; SÊRAFINI, T, Z, . Ciclo de Debates; Ações e Desafios para a-Gestão Costeira. 2014. (Outro).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

\

Linus Ghisi Menezes Da Silva. Gestão de recursos pesqueiros no Ktorat do Paraná. Início: 2016. íisseiiatítfetrsasdi

Melo Ambiente e Desenvolvimento) - Universidade Federai do Paraná. COrlentador).
Tese de doutorado

Imw
e desenvolvimento
no litoral
do Paraná. Início: 2014. Te' ;(Doutorado em Meio
Ambiente e Desenvolvimento)ambiental
- Universidade
Federal do Paraná.
(Coorientador).
ParanTinídm

(SrtenlaSr)

® desenvolvimento alternativo para as comunída ís pesqueiras do litoral do

(Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento) - Universidade ft lerai do Paraná.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

Gabriel Ulisses Garcia da Silva. Interação de tartarugas marinhas e a pesca em Bertíoga-SP. Intc ): 2017. Trabalho de

Conclusão de Curso (Graduação em Interdiscipiinar em Ciência do Mar)- Universidade Federal c

São Paulo, (Orientador).
Patrícia Harumi Teixeira Figa. Avaliação dos serviços ecossistêmico das praias do município de G 'aruJá-SP.
Início; 2016.

Trabalho de Conctusâo de Curso (Graduação em Interdiscipiinar em Ciência do Mar) - ünlversidf
(Orientador).

fe Federai de São Paulo.

Evetin Eugênia de Souza. Diagnóstico das Unidades de Conservação na zona rasteira do estado
Pauio. Início; 2016.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Interdiscipiinar em Ciência do Mar) - Universidí eie São
Federal de São Pauio.

(Orientador),

Camila da Silva Santos. Análise das regulamentações pesqueiras estabelecidas através do Zonee

Costeiro no Brasil. Início: 2016, Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Interdiscipiinar
Universidade Federai de São Paulo. (Orientador).

Bárbara Alice ^nzanl. Problemas e necessidades de gestão para o Mosaico de Unidades de Con
da Juréia-Itaüns,
litoral sul de São Paulo. Inicio: 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Interdiscij írvaçáo
mar em Ciência do Mar)•

Universidade Federai de São Paulo. (Orientador).

Igor Emanuel Cavalcante. Análise da qualidade ambiental e recreacional das praias do município
2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Interdiscipiinar em Ciência do Mar) - Unh
Paulo.(Orientador).

1e Guarujá-SP. Início:
:rsldade Federal de São

Orientações e supervisões conduídas

Dissertação de mestrado

Hugo Juíiano Hermógenes da Síiva. O desenvolvimento recente da maricuitura no Paraná; situaç o atual e perspectivas,

^tego Z^goTefirafint^^

® Desenvolvimento) - Universidade Federai do F raná,. Coorientador:

Trabalho de conclusão de curso de graduação

Taiita Ribeiro Gagiiardí e Thais Cândido Lopes, Captura incidental de tartarugas marinhas no Bra
«teratura, 2015. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Interdiscipiinar em Ciência do
Federal de São Paulo, Orientador: Thiago Zagonel Serafínl.

I: uma revisão da

lar) - Universidade

Erira Silva Morais e Fernanda Pimenta Pacheco, A pesca de arrasto do camarão sete-barbas na p
SP)e os connitos gerados com as restrições de uso do Zoneamento Ecológico-Econômico(ZEE)« 3ia do Perequé (Guarujá,
Conclusão de Curso.(Graduação em Interdiscipiinar em Ciência do Mar)- Universidade Federal c >steiro. 2015. Trabalho de
São Pauio. Orientador:

Thiago Zagonel Serafini.

André Gustavo Campos de Oliveira. Implicações dos diferentes tipos de manejo em desovas de C
retta caretta e
Eretmocheiys imbricata - Arembepe (BA) 2004/2005. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso.(Gr duação
em Ciências
Biológicas)• Universidade Federal do Paraná. Orientador: Thiago Zagonel Serafini.
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Rua XV de Novembro, n® 1299, - Bairro Centro, Curitha/PR, CEP 80060000
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Despacho n» 861/2017/UFPR/R/GAB/GR

Processo n® 23075.183623/2017-97

Encaminhe-se à PROGEPE para análise e demais provicências.

o

Documento assinado eletronicamente por MARINES DE PAULI THOMAZ, DIR DA
DIVISÃO DE EXPEDIENTE, em 30/06/2017, às 11:59, conforme art. r,III, 'V, da Lei
11.419/2006.

□

i

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0255662 e
o código CRC8D37CB59.

Referência: Processo ns 23075.183623/2017-97

Despacho 86^•{0255m2)

SEI nfi 0255662
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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Pró - Reitoria de Gestão de Pessoas
,

Coordenadoria de Pianejamento de Pessoal

^
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Wf

PRQGEPE
d ^^

f^'Rellôrfa<le Gestão de Pessoas

Curitiba, 03 de julho de 2017.
Processo n": 23075.183623/2017-97

Assunto: solicitação de redistribuição para a UFPR - Thiago Zagonel Serafini

Trata-se de pedido de redistribuição para a Universidade Federal do
Paraná.

Encaminhamos à URP, solicitando que, decorrente do disposto no OfícioCircular n" 2/2017/CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC, informe sobre a ocorrência ou
não de concurso público em vigência ou em andamento, para a especialidade da
Ciência e Tecnologia do Mar, Engenharia Ambientai e Portuária.

Pedimos que, após, retorne-se à Coordenadoria de Planejamento de
Pessoal.

Atenciosamente

Rua Dr. Faivre,590-Curitiba/PR - CEP 80060-140- Fone:(41)3360 - 4531 - e-mail: r.nn@iifprhr

Informao {0257363)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
UNIDADE DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL

Rua Dr. Faivre, 590, - Bairro Centro, Curítíba/PR, CEP 80060-140

Telefone:(41)3360-4523 / 4521 - http://wwv;.ufpr.br/
Despacho n^ 1326/2017/UFPR/R/PROGEPE/CPP/URP

Processo ns 23075.183623/2017-97

À Coordenadoría de Planejamento de Pessoal
No que compete às atribuições desta Unidade de Recrutamento dt Pessoal, temos a

informar que, no âmbito da Universidade Federal do Paraná,em relação às áreas indicadas pelo
requerente, encontramos a ocorrência do seguinte concurso:
Edital de abertura rf 584/15- PROGEPE.

Área do Conhecimento: Engenharia Ambiental
Setor: Ciências da Terra
Centro de Estudos do Mar

Editai de Homologação n° 112/16- PROGEPE.

O concurso foi prorrogado até 05/04/18, conforme Edital n° 13/17 - PROGEPE.

Os editais informados nesse despacho estão anexos a esse processo.

COÍI / * I

assinado eletronicamente por ANDREIA WOITSCHECKOVSKY ALVES,

S I assistente
em administração,em 05/07/2017,às 10:03,conforme art. P,III,'V,da
eietróniu |
Lei 11.419/2006.
í A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o códi;:0 verificador 0263777 e
o código CRC 0F6858AE.

Referência: Processo nO 23075.183623/2017-97

Despacho 1326 (0263777)

SEI nc 0263777

SEI 23075.183623/2017-97 / pgfcl
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KDITALV 584/15 -PRQGEPE-CONCURSOPÚBLICO

PoiiSaPÇáa^í&W^
Universidade
dodeParaná.
CQnfomre
portaria n- ^590 de 26/09/97, e considerando d disposto
no DecretoFadeial
n® 6.944,
2:1/08/2009
na
Portaria,MBOn 241 de 01/03/11, publicada na Diário; Oficial de Uniio de04/03/11. ria Poitâria

g»a im^wterial

n° 22, de 3P/04/07 publicada na Diário Oficial k UniSo de

mmm /,;. retiticada pela, Portarià Nomialká Intenttimsteriál MP/MEC n° 224, de 23/07/07
24/07/07, no Decreto n°-7.485, de 18/05/11, publicado no
alterado pelo Decreto 8.259, de 29/05/2014^ publicado no

tíSSSí

12.863,da24Wll.publicadano Diário Oficial da Uniío

!
ri ismi nnii™"
estarão abertas as inscriçõés por 30 (trinta) dias. contados a partir
AQuadro
f I^rmnente
í?
FQviniento
4e cargos^de
GaireiraÚniçp
do Magistério
Superior,
para o
destn Universidade,
sób professor
o RegimedaJurídico
dos Servidores
Públicos
fi So de 11 de dezembíõ de 5
^para
Eundaçdés
e Federais
em confòrmidade
com a Lei n°
8.112
Í99Q,
o SetorPúblicas
e Departamento
de Enslnp.abaixo
espeçifícados:
1-DQQONCURSO
1.1- Setor: Ciêineías da Terra

1:1.1 -Çentrq de Estúdios do Mar

lil.|.l -fea de Qònlmciinenfo; Engenharia Ambiental(o docente poderá também atuar em
quajsquef Outras árèàs e subáreas afms, de acordo com à necessidade do departamento)
I^eessd:,23075.092214^4^

Número ide vágáS: Gl(uma)
Nmnero Jlmite.de .candidatos,.!^^

Qí^se:A^

|íi«ienio;

d ?7 /
«P D^U
®^'-^4XLi£.Sòçâo3>Pág._4^ t Ul

Prazo paralnscriçõ^

Denommaçao:,Assistente A

Nível: 1 ..
Regime de.Trabalho: Dedicação ÉxÇlüsiya

-i-S,Lal/JL^à. 13 /

i^

TÍtvda^a.Mmma Exigida: Graduação em Engenharia Ambiental etóu Sanitária com Mestrado^ em
Ecologia, ou Saneamento; du ^eiç Ambiente, pu Ciências Ambientais, pu Recursos Fíídricos, ou
Engenharia Ambientai e/óu Sanitária, obtidos na forma da lei;

y :4ÇdePípva?:
Escrita(
(Glassificatpria,
e eliminaíoria),.
(cíassifícatória e eliminatória)
Anmise
.Curriéülo
(çiássifícàfpriá)
e.Dçfesá
dp Clmríçulc)Didática,
(clássifieafpria);

Peripdp pçpvávêl para realização das provas: Primeira quinzena de março/2016, dêvèndo o

respectivo setor divulgar èm edital, as datás, locàis e horários de realização das provas
dejnsçrição:

149,00

LOçal e horário das inseriÇoes; Q locale o horário das iiisérições estão especifíçadps no item 4.1.1
do presente edital,,de acordo com o respectivo setor.
2-DA REMUNERAÇÃO

2.1 - A ésírutura remuneratòria dp Plano de;Carreirae Cargos do Magistério Federal é oonipostâ
por vencimento básico e rètribmçãp por titul^ãp (JCT), conforme,valores evigêneià§iestabeleçidos
na Lei 12;772,.de 28/12/12, publicada,no DOU de 31/12/12-, alterada pela Lei 12863, dé 24/09/13
pubiicadànoDiátíp Ofípial dá União dè 25/09/l3.

'

:2.2- A remuneração dp proíessoremregime.de.Pedicação:]3xclusiy^ será aseguime:
2.2.1 - A reinunèração dò professor Assistente, A: a) Remuneração Total: R$ 5;945 98 - çomposta
de: vencimento básico R$ 4,014^00; retribuição por titulação R$ 1A
b) Aüxiho Alimentação: R$ 373,00
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3-DO CARGO

3.1 - Cargo: Professor de Magistério Superior - Criado através da Lei n® 7.596 de 10 de abril de

1987, estruturado pela Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012, alterado pela Lei 12.863, de
24/09/13, publicada no Diário Oficial da União de 25/09/13.

3.2 - Descrição das atividades: aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa e e<tensâo e as inerentes
ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência -ia própria instituição,
além de outras previstas em legislação específica.

4-DAS INSCRIÇÕES
4.1 - A inscrição, acompanhada da documentação relacionada a seguir, será efetuada no setor
realizador do concurso, cujo endereço é o seguinte:
4.1.1 - Setor: Ciências da Terra

Endereço: Av. Cel. Francisco H. dos Santos, Centro Politécnico, Jardim da* Américas, Curitiba PR, CEP 81531-990, Caixa Postal 19001 -Telefone: (41) 3361-3198
Horário: das I4h às 17h

As inscrições via correio, deverão ser encaminhadas via SEDEX e postadas até, no máximo, 05
(cinco) dias antes do término das inscrições.
4.2 - São requisitos para a inscrição;
a) requerimento de inscrição no qual o candidato declare estar ciente do cor tido neste Edital e nas

Resoluções n.® 24/13-CEPE, e lO/05-CEPE (Tabela de Pontuação para Avaliação de Currículo) da
Universidade Federal do Paraná. O requerimento pode ser obtido na internet! o endereço eletrônico:
http://www.progepe.ufpr.br ou será fornecido no respectivo Setor, ondo serão realizadas as
inscrições;
b) cópia de documento oficial de identidade;
c) certidão de quitação das obrigações eleitorais, que pode ser obtida no site do TSE, no endereço
eletrônico: http://www.tse.gov.br;
d) cópia do certificado de cumprimento das obrigações militares;
e) cópia da titulação ou documento equivalente, exigidos no concurso (graduação e pós-graduação,
quando exigidos). Se a titulação foi obtida em instituição estrangeira, deverá estar revalidada no
Brasil;

O cópia da dissertação, conforme a titulação exigida no concurso;
g) comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor especift«udo para a classe do
concurso. A guia de recolhimento da taxa de inscrição deverá ser obtida ra internet no endereço
www.progepe.ufpr.br. As taxas só poderão ser pagas nas agências do Banco io Brasil. O valor pago
não será devolvido em caso algum;
h) cuiTiculum vitae, sem os documentos comprobatórios, os quais serão e itregues em data a ser
definida pela Comissão Julgadora. O curricuium vitae deverá ser apresenado de acordo com a
seqüência da Tabela de Pontuação, conforme a Resolução n° 10/05 - CF PE que fixa tabela de
pontuação para avaliação de currículo para concurso público para a carreira de magistério superior
na UFPR.

Previamente a realização das provas, a comissão julgadora divulgará, atrav és de edital, o local, a
data e o horário para a entrega de 05 (cinco) cópias do curricuium vitae, sendo uma delas
documentada, também apresentada de acordo com a seqüência da Tabela ce Pontuação, conforme
Resolução n° 10/05-CEPE. Para candidatos estrangeiros documentos, saf.o artigos científicos e
trabalhos apresentados em eventos, deverão ter tradução juramentada em português.
i) os candidatos estrangeiros estão dispensados da apresentação da documentação relativa às letras
"c" e "d'\ ficando, entretanto obrigado à apresentação de documento que comprove situação regular

^
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4.5 - Conforme Decreto 6.593 de 02/10/08, publicado no DOU 03/10/08, poderá ser concedida
isenção de taxa de mscnção ao candidato que:

4.5.1 - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico
de que trata o Decreto n® 6.135/2007; e

4.5.2-for mernbro de família de baixa renda, nos teimos do Decreto n*^ 6.135/2007.

4.5 3 - O ^dido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato à Pró™

a)indicação do Número de Identificação Social-NIS, atribuído pelo CadÚnico; e

Recrutamento de

b) declaraçao de que atende à condição estabelecida no sub-ítem 4.5.2, acompanhada da cópia do
documento oficial de identidade e do CPF.

4.5.4 -O pr^o p^a solicitação de isenção de inscrição será de 10(dez) dias corridos, contados do
inicio do período de inscrição.

4.5.5 - A respo^a acerca do deferimento ou não do pedido de isenção, será disponibilizada no site

i^ão

decorridos 05 (cinco) dias do término do prazo para solicitação de

4.5 6-Aqueles que não obtiverem isenção deverão consolidar sua inscrição efetuando o pagamento

do boleto bancano até o prazo final das inscrições para o concurso público.

4.5.7 - O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que'não efetuar o pagamento
da taxa de inscrição na fomia e no prazo estabelecido no item anterior estará automaticamente
excluído do concurso público.

4.5.8- Não serão estornados valores de taxas de inscrição daqueles candidatos contemplados com

isenção e que ja tenham efetivado o pagamento da taxa de inscrição no concuiso público a que se
reíere este edital,

^

4.6- Cada setor publicará em edital, o resultado da apreciação das inscrições.
^indeferimento das inscrições conforme Art.l3,Inciso 2° da Resolução 24/135 - DÁ PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

5.1. As pessoas com deficiência é assegurado o direito a inscrição nos Concursos Públicos para
provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras

de acordo com o inciso VIII, do Art 37, da Constituição Federal, e S 2° do Art 5° da Lei n°
8.112/90 de 11/12/1990.

s ^ uu

o , aa i.ei n

5.2. Consideram-se portadores de deficiência às pessoas que se enquadrem nas categorias
discriminadas no Art. 4°, do Decreto n° 3.298/99, publicado no DOU de 21/12/1999

5.3. Conforme estabelecido no Art. 37,§ 1° do Decreto n° 3.298/99, o percentual mínimo de reserva
pessoas com deficiência é de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, e o máximo é
de 20/o (vinte por cento), conforme estabelece o Ari. 5°, § 2®, da Lei 8.112/90.

5.4. Considerado os percentuais citados no subitera 5.3, não se aplica a reserva de vagas às pessoas
com denciencia, para os cargos cuja área de conhecimento ofereça menos de 05(cinco) vagas.
6 - DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS NEGRAS

6.1. Fica assegurado aos negros 20%(vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos
paia provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública
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federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de
economia mista controladas pela União, nos termos da Lei n® 12.990, de 09/06/2014, publicada em
D.O.U. em 10/06/2014.

6.2. Conforme §r do art. I® da Lei n® Lei n® 12.990/2014, a reserva de vagas será aplicada sempre
que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três).

6.3. Considerando o citado no subitem 6.2, não se aplica a reserva de vag.is aos negros, para os
cargos cuja área de conhecimento ofereça menos de 03 (três) vagas.
7 - DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO
7.1 - As datas prováveis de realização das provas estão indicadas no item 1 deste edital.

7.2-0 Setor realizador do concurso divulgará em edital a data e horário de ealização das provas e
a composição da comissão julgadora.

7.3 - Caberá recurso em relação à comissão julgadora no prazo de 48 (quare:íta e oito) horas após a
publicação do edital de divulgação da mesma pelo Conselho Setorial.
8 - DAS PROVAS,JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

8.1 - As provas serão realizadas em lingua portuguesa, com exceção daquefts nas áreas de línguas
estrangeiras que poderão ser realizadas na língua relativa à respectiva área.

8.2 — O programa de provas terá publicidade e estará disponível aos candidalis, no departamento ou
unidade equivalente e no setor respectivo, e deverá ser considerado parte integrante deste edital.
8.3 - Nas etapas do concurso em que houver manifestação verbal, as pro /as serão gravadas em
áudio e vídeo.

8.4 - Os tipos de provas citados no item 1 do presente edital seguirão as nnrmas estabelecidas no
Capítulo IV da Resolução 24/13-CEPE da Universidade Federal do Paraná.

8.5 — Anteriormente ao período destinado à realização da prova escrita, scá reservada uma hora
para que os candidatos possam, no mesmo recinto da prova, realizar consulta de material
bibliográfico e anotações realizadas pelos próprios candidatos, com exceção >:le meios eletrônicos.
8.6 - Concluídas todas as provas, a comissão julgadora em sessão publica, emitirá parecer
conclusivo considerando cada candidato habilitado ou não.

8.7- Os envelopes com a pontuação obtida serão abertos em público, e as planilhas de pontos serão
preenchidas à vista dos candidatos ao certame.

8.8 - As pontuações obtidas pelos candidatos em cada uma das provas serão ;omadas.

8.8.1 — Será considerado aprovado o candidato que obtiver pontuação média igual ou superior a 7
(sete) na escala de O(zero) a 10 (dez), além de pontuação igual ou superior g 7(sete) na escala de O
(zero) a 10 (dez), com pelo menos 3 (três) examinadores em cada uma das provas escrita e
didática, independentemente da pontuação obtida na prova de análise de currículo e de defesa do
currículo.

8.8.2 - A classificação final dos candidatos dar-se-á em ordem decrescen e da soma dos pontos
obtidos nas provas escrita, didática, análise do currículo e de defesa do currk ulo.
8.8.3 - Serão considerados habilitados apenas os candidatos classificados d^rotro do limite máximo

estabelecido no item 1 deste edital, salvo em caso de empate na última classillcação.
8.9 - Em caso de empate envolvendo candidato idoso o primeiro critério de desempate será a idade.

Tal direito é assegurado aos candidatos que se enquadrarem na condição de idoso, ou seja, com
idade igual ou superior a 60(sessenta) anos.

8.10 - Os demais critérios de desempate estão estabelecidos no Artigo 38 Ja Resolução n® 24/13CEPE.§ 6®, inciso II.

9 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
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9.1-0 resukado do concurso, uma vez homologado, será publicado no Diário Oficial da União

pSvfmLío

Unidade equivalente solicitar a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas o
concurso, caberá pedido de reconsideração na forma do Artigo 39 da

recurso do resultado fmal do concurso, conforme Artigo 41 da Resolução 24/13 10 - DO PROVIMENTO DA VAGA

10.1 - O provimento ocorrerá no nível inicial da respectiva classe, com a remuneração fixada em
leu no Regiine Jurídico Unico de que trata a Lei n.« 8.112, de 11/12/90, obedecendo rigorosamente
a oídem de classificação do concurso público.
10.2 - O candidato aprovado que for convocado para assumir o cargo somente será empossado se
for considerado apto física e mentalmente para o cargo pretendido, através de avaliação clínica
medico-ociyacional e laboratorial realizada pelo Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional da
mversidade Federal do Paraná, sendo a rotina básica complementada por exames clínicos e/ou

laboraíonais especializados, sempre que necessários.

10.3 - Quando da posse, o candidato habilitado deverá apresentar os comprovantes exigidos
referente a ütulação mínima e demais documentos necessários, cuja relação encontra-se disponível
no endereço eletroiuco w^.progepe.ufjir.br, bem como submeter-se-á às normas estabelecidas
pela Universidade Federal do Paraná.

7^ está em fase de
apresentar
documentos
que comprovem
a conclusão
do curso
atestando
que
o diploma
expedição,
deverá apresentar
à PROGEPE
o referido
diploma
registrado
no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da data da posse, caso contrário acarretará na
abertura de processo administrativo.

10.5 — Os títulos obtidos no exterior deverão estar revalidados no país.
10.6 ~ Se verificado ausência de documento de título, conforme o exigido no edital do concurso o
candidato poderá ser eliminado a qualquer tempo.

'

11 - DO REGIME DE TRABALHO

11.1 - O proyiniento dar-se-á no regime de Dedicação Exclusiva e o candidato além de atender as
demais exigências para concessão deste regime, deverá apresentar, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias após sua posse, projeto de pesquisa e/ou extensão que será apreciado e aprovado na
forma da legislação vigente.

11.2 - No prazo de até 36(trinta e seis) meses da nomeação,o professor será submetido á aprovação
em avaliação de desempenho.
12 - DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO

O concurso terá vaidade de 12(doze) meses, a partir da publicação do Edital de Homologação do
concurso no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período conforme
estabelecido no Art. 12 da Portaria MPOG n° 450 de 06/11/02, publicada no Diário Oficial da
União de 07/11/02.

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS

os dispositivos legais, o interesse da administração e o disposto na Portaria
470/p- MEC, poderão ser aproveitados para nomeação, candidatos aprovados em concursos

públicos^ de outras Instituições Federais de Ensino Superior, bem como a UFPR poderá
disponibilizar para outras IFES candidatos remanescentes habilitados neste certame, obedecendo-se
rigorosamente a ordem de classificação do candidato no concurso e, consultados os departamentos
ou imidades equivalentes e os conselhos setoriais.
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13.2 - Os casos omissos serão julgados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e^Ex^s^ 'dfr
Universidade Federal do Paraná.

13.3 - O presente Edital, bem como as Resoluções n.® 24/13-CEPE, e n** 10/05-CEPE, o Decreta

6.944/09, e demais informações, encontram-se a disposição dos interessados lo endereço eletrônico
http://www.progepe.uipr.br e na secretaria do departamento ou unidade equivalente e do setor
respectivo.

13.4 - Demais informações, bem como outros concursos para a carreira docente e técnico-

administrativa,

também

estão

disponíveis

na

Internet

/www.i

Curitiba, 21 de dezembro de 2015.
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c) cõpia da iilulação ou documcnio equivalente,cxlgidoj» n<»
cmtcorso (graduação e pós-graduaçan. uuaiulu exigidos), Se u tilüfaçSo leu obuda cm insiiimçüo csirangcira. deverá catar revalidada
no Brasil;

versidade í ederal do Paraná, conforme Portaria n® 2 590 de 26/09/97.

c considerando o disposto no Decreto n' 6,944. de 21/08/20^ na
Portam .MEC ti- 243 de 03/05/11, puMicada no Diário Oficia! de

Uotf<i ^ W/03/11, 113 Portaria Normativa lutcrminbfcrlal MP/MKC

n*22,de 3«m4/»7 publicada no Disirk» Oficial da UniSo dc 0;^5/D7.
reiiJieada nela l»onarm Normativo lijtcrminisicríal MP/MEC n'224
dc 23/07/07 publicada ito Diário Oficial da Uniío dc 24/P7/07. no
Decreto n'7^485. de 18105/11, publicai ito Diário Ortcial da UísiSo
de mS/ll,alterado pçlo Decreto a'8.259,de 29/11,5/2014, puldíctido
no Diário Oficial da Uniilo de 30/05/2014. e na l.d ii« 12.772 de

38/}2/12. pidvlícada im Dlihio ORcfc?» da Unido dc 3I/Í2/12. alterada
pda Uí IÍ1Í63. de 24/09/13, publicada no Diário Orreial da União dc
25/09/1.^, loroo público que cstorâo abcriaa as inscrições por 30
rirmta! dias. contados o partir dc 1.5/01/2016. para provimcmo dc
cargos de prufosor da Oirrcira do Magistério Superior, cora o Qua
dro a-rmynente desta üniveisidade. líob o Regime iuridíco Üntco dos
Servidora l^óblícos Civis dá Uniôo. Autawíulas c das Pundocôcs

,

'''

, 4,.6.3 - O iKdálu (te ismfSo íleveiii wr .Mlidiíafo ninlíanií
rauMuimiu dl) «mdldalo u lAiJ-Rcitoila dc OiKtíl» de Pcssum, á
a) WicaçJo do Númcm dc Idcmificocao Social - NIS. oltibuldo pelo Cadliníco; c

,

.

M dvcliircçío dc uiic jilcodc à condição csiubclcvida n» sub-Ü" i?.?•"««Opaiiluda da iropia do dotumcmo ofieioi dc idcmídaifc
.
tA .
r«^ fito?» para solicitação de irençõo dc imicrivai) seió
Ge 10 Wcz) i!ia.< con-ídoss contaikw do início do perioiio U« imc tio ç.l'h

cnçuQ.

d.S-6-,A
fcíposta acercanodo.rite
dclcnmcmo
ou nüo do pedido
oe tse^o,
Seta díSftónjbiliieada
sw-w.pn»gc«e.ufpf.lir.
aitós
decorridos Ôa tmnco) dias do lêrmíuo do prazo poia solmitaçiki dc
isenção.

,,,

1"® "(>» «btnuiviu Bcncau do-ctio coo-

solidar «H inarMo cTeiuando o pagamemo do boleto batocirio tilc o
prazo fmal das inscrições pata o concurso piiblico.
1 <• • > e que mm
^ cfiriuar»pagamento
'«icnacsado qac nânda
livcr
dciwísençáo
defendo
toraseu
tíe ncdido
ínsCTiçSi*
ibíma
c no pr^ estabelecido rm nem anterior cstorá oulomalicamente ex

. 4,5.8 « Nflo sciflo eriiKrtuuJos valores de taxas dc inscriçíUi
^lueles cüRdiaaios eonlcmpbidtw tom i-seitçílo < que ú «enlram eietivjtdo O paM^nto da taxa dc inscfiçáo uo concurso piâilico <1 que sc

reftfic Wlc «ditai.

^

4.6 - Cada «tor publicará cm edital, o resultado da Jiiireciaçõc das mscriçõcs.

u .,

leeumo «indefcrimtíntu
das fruerttòes conforme
24/13-CEFE.

Art.13, Inciso 2"

DA FAirriClFACAü DE FRSSÜAS COM DEFICIÉNCIA

pcssnus eoro dclldcncia c ajWíturodn u dirviii» u

"os Concursos Públicos para provimento dc «amos ctditó
compailv«l.s
com
a dcficiftícia
de que
sfto
irorr:vumi)t
su-fb/.ln /«nm
\dllt
J— Art.
A
^'9 da /.(.-I
^nix
./Ia
dc sajavo
acordo
com „
« incLso
VlJl,
do
37.
Cwttlituieâo
Federal, e $ 2^ do Art. y. da Lei n* S.1I2A/0 de 11/12/1990.
5.2, Consideram-se jwrtadorcs de deficíêitcJa as pessoas que
SC enquadrem nas cracgoricct discriminadas no Art. 4*, do Dccicio n*

3.29hA)V.jiub|j«ído no DOU de 21/12/1999.

Conforme estebelecido no Ari. 37. i 1' do Decretó o*
3.298/99. o percentual mínimo dc reserve de x-agns à pessoas com
derteiOiicia d dc 5% (cinco jxu ecntol das vagi» nrcrccítfcw. e o
nmimo é <k 2fi%(vmtc por cenín). confomic estabelex-c o Art. 5". 5
2', da Itet 8.112/90,

5.4. Coaxídcfondo os perocniuaw citados no .xubitcm 5,3, nõo
se apltcíi a rexerva dc vagas m pessous ecm dcficic.neia, nara oíi
ca^os cuja ã;ea de çonh«jmcRto olbrçça maios dc 0$ (cinco) vagíts»

6 - DA PARTICIPAÇÃO DR PESSOAS NEGRAS
6.1. Fica .assegurarlo aos ncgwvs 2«% (vime )Wf cento) das
vagas orcreeiüas nra concursos públicos pam provimcmo dc cargos
cteuvos c empregos púbilcav iki úmbilo da udimnlriraçáo nóbbca

ret^l,das auiarquios, da» íundaçiW.s põblicii», da* emp«,sctf pública»
c das swicdadcs dc economb mista comrofadas pela União, nos
termos da Ui n< 11990, dc 09/06/2014. publioada em D.O.Ü cm
ltMJ6/2íU4,

6.2, Conforme §1" do urt. I'da Ui n' Lei tJ« 12,990/2014, u
rcscn-a dc vagas scrâ aplicada sempre que o nòmero dc vagas ofc»

g) wmprovamc de rccolhimemo da taxa dc inscrição no

rccída.* no üoncurxo publico for mual ou supcriof a 3 íirís).

valor cspccific^ paro a classe do coneurso A cuia de rccalhuncnto

«wvaTOfflpe.utei^. As laxiB sí. poikiao OT patas nas aBínáis do

»oiKO(!ollr«í!.Ovotaf«an4,,.wAdí,<4lia«cto.»S,al^^
, hl Ctoncolani viiM. sem os documcmos tomprobaWtIos. os

CoiwderanJD o citado iw subucin 6.2. náo se aplica a

R(i?í 17AC7l ^n!)(fSri rucr i

f,.iJl
a",

omvis os»,,

® "aii7~t4» das provas ca.1o

quao!Sfía ínIrepiKS «n Oaia a sír definida pela Comissilo Jotedoto,

indlccdas rx» irem I iksie edital,

O eumcaltim viae dcseiúscrapreseniado de ecoido com a sceuCneia

data
e .borano tie nralizoção tfa< prova* e a compiiwrôo da cnmkribi
tulRadora

Previamente a realização das prova-c.a comissão joioadora

praro de 4» (qixtrema c min) Jujra,s anav a rublifai-a» do edital de

^Tabela de Pontuação, conrcumc u Rcsoluíão n* IfV05 - CRPÍl iiiw
FJbUeo para ?,
ii curtçíra de magistcrit) tniperfiu na UFPR,
divu^ra, tóíitvês tíc «dilal. o local, m data c o bonirio para ü cnirctu»

de 05 (cinco) cõprás do curricuium vitac. sendo uma delas docu-

POWieitj; « Federais on «Kmlbmiàiadc com u l,d n« 8.112 dc II de

dcwmka de 199U, paro o Sdor c Depanatncnto dc Hnsino abaixo

sciiUtdoa cm «vemos, deverão ter «radução ruramcmada cm ponu-

cstratjgeifost «kreumeotos. salvo artigos cienlíficwc c trabalhos upre-

gucs.

Fstc «íiKunicnírt jiode í<r verifivstJo no endereço cteirânwo hOp?/Avw.íiti»vJiobjft3tidd«L-himl
pelo Código 0fi032fil5(2220{)l 10

- CsdUníco. dc que roda o Decreio n'

rtocto

I) cópia da di.«stertaç5iv eonforrae u fiiulaçdo cxígídu mi con-

meiitódfi. rambèm apresentada de acordo com a «quência da 'libelo
de PoRluaçao, conforme Resolução i)« m?05.CEP& Paro candidatos

espccil içados;

.. fS.f.«tiver íascrilo no .Cadastro Ünico para Frocrara»;

M35«o!Í7

cluído do coiwumo publico,

vás da

U.I - Olcarrvadíís ns dispositivos legais, rr interessa da ad4.1 - A inscrição, ocompanhuda da <ro«untenwç.ío rcíacíDraimsuavao c o dit^HW!) na Portar» 47S/1Í7- MEC. podcrSo ser ap,n)vciiodiK para notncaçao.candidatar apronidos eitt concursos púSIieos' nada a segutr. será cletuada no setor realizador do concurso, cujo
dc oul^ tnslludpiK» Kcdcrois dc tânsírro Superior,(jcnr cornorr UP. endereço è o segutnic; _
4.1.1 •Setor; ...w...-Ciências tia Tcna
^ispotibíIíVar pata otitms IPÊS ciindíd{sio.s rcmancsantes
líndefcçrr. Av. Cc!. I rancísco H, das Sanlos. Centro IbiIjubílitadoít r.c.sic certame. obed<íccit»jo»,<c fígtirasumcnie u «tdem dc
liiècntco.
Jardim
das
Américas.
CufAíba-PR. CEP 81.53|.99ac\jíxa
classincoçOo caitdfdam no concttfsn e. coittuluiílos os dcparta- Itoanl
i1„srnl lOlUlI .. *17,.}..^^.. ,i /.«!« •--«( -«AC
IDOOI -TcteroiK; (41> 3361.3)9»
mcmox ou unidades equivalentes e os eousuüius ,seu>fia!s,
Itorárire das 14ítá.s 17K
IJ.2 - <H: easos ornissim serSo jidsados pejo Conselho de
Eroíno. i*esqui$a e ExtcttsíU) da Unívcrsidat» federal do Pamnà,
iM_.v c pojicdas
«««içêcs
«onviu,05dcvvrSn
via SRl)hX
olê, navia
mõNiiv».
(cfraro)ser
diasciicumiíihadii}:
antes do término
das
CEPGv e n^ ÍO/tJi-CCPjE» o Decreto 0.W4/DV, e demalR ihfonttações.

«mdKlaio qtra;

rftísoaj.4 undar, acumpanliadt» de;

•inscrições
-. criSo especificados inseriçíks:
O loca!
c o horário
no iicm 4.1.1
do presente
cdíial.das
dc
acordo com o re^clKti setor.

penltô.

nrui 03/lnA)8, podem «r concedida acntóo
'I" «"<Vn8.
m
DOU
de taxa deiiuMicaiu
íasertçêo ao

to Dr. Mvre ir' 590 - CeMu, m IJiiidaíc dTtoroteSTdS

^ nmtos oblíd« no «xierior deverio estar rcvaItdacps no pois.
Jl>,6 - Sc verificado ausência dc documento dc título, conlormc o exigido no cdilal do concurso, o candidato podcrâ ser dí? I - DO RnGIMR DE TRAfiAtJlO

.....u, j 1^ canííttóms cstrançerres cstõo dl«wnsodos da apresen1 documcnt.-tçáp rcloriva as letras "c" c"d',ficando,cmrctomo
^ documento que comprove siioaçõo resular
f transformação
aprcssníar
ví^o(auporério
penminentecm
ou\-ísio
protocolo
Gc soHviieçao dc
de visto
txirnwnenttf.|)cver3o .aprcisiUar lambem, mi aui da mstíriçay, declarai»
imgua portuguesa emitido por wn ôrgáo ins-

Classe: A

o cargo somente scrà «jipoxado sc fer considemdo apto fistca <
mcnülmcme para o car^ pretendido, através de avalIacao clinica.

ntCUictvwupacíonal c IsiborettiriaJ realizado pelo .Scnico üc Seco.
lança e ^úde Ocnpaeional Ua Ueivctstdade l^edera! do j^araná,sendo
a toiim bdsfca «omploneiitada por camcs «línict» t/oii totoraioriaij

N''244,tefta-feira.22 tie tembro (le 2015

•

^

7.2 - O Setor realizador do eoneuiiso divulgmú em cditwl u
idora

"• cateá .ceu», em «Kk-í. i «m,is»V, joleadom ™.

divtdgavão da mc.tma pelo Conselho Seíoriaí

8;DAS PROVAS.ÍULCtAMKNTO K CLASSIKICAÇAO
RI - pruv.ns wrrão rcaliaidas cm língua pomij^esa. c«m
exi^ão daqudas ms ôrens de línguas «irongctras que t^crão .*«/
rooh/âdas na Fmgua relativo á respectiva área.

8.2.0 programa de provas terá(tuldicídade e «tam disjxmível

aos eordidatfts. no departamento ou unidòde equivalente e nn setor re,*pcctiNQ.e deverá ser coisider-Alo pane integrante tlcxlc edital.

Documento assinado dígitalnreme conforme MP a'2.200-2 dc 24,4/8/2001, que institui o
Jnlhicsiíumfa de Clwve* l>úblici» Brasileira - ICP-Rrnsil.

N* 244. terça-liíira. 22 de Jeambro de 201S
f J • Nu copt* do concmo cm que houvci monirnutao
velha». a.v nnvu «cri» (mvmkd cm audi» c ridcv

S4 •(>•

Jv fnniiü viudot wi nr* I ih> preacntc edAal

l^aran » itninu «lAcIccxlu no Cspiluio IV <ls Rcuhi^ 3<l.'l}>
CCrt da línuefüidjde Kedcial iki ("aioni»
X 5 • AmciKinitcnir ao pnimto dcniruiin ã rculi/avte <b

Diário Oficial da União - Seção 3
1} 3 • U pimetxv bijiial. bem cnnn as KcsoliKte »' 74/| V

CfJ'f, o n' IiM)5-Chltt. o Decreto 6 ded/tw. e demais iniunnatAÓ.
cncmmuiKSc a duficoci» dus auenaewba no enderece eletntiUc»
h>lp.//uve»ptppepe ufpr br e na secretana da depa/lamenw uu unitboc «quivalcmc e do sciar rc^ieeiivo
13 4- Demaei infnmacAes. hem como lumin omcurwrs para
rw Imorict <10 seguinte cndeerqo hiip-/\tvv<it.progcpc ufpr.te

vm. no mesmo rccmin da [vrmo. rcdirgi cnnwlca de matctu) ta-

a caneim dnecnic e iccmce-udinimiararnm. rambCm cnú» dispmlveK

pMWii cnrua. «na rcwrvada urna hora para que la caniji(lahM pa*>
hlnifnruo e niwLiçdcs lealvoilaa pch» priipiH» cundidaOM. com
cwcfte de mcuM dcudniim.

X (< • Cinrliridu uida> v pmvu. a ciniboin jutipaiiKa cm
sendo (niNica. tandini parcvci «mk-Iuuvo ««xoderando

bUrfAL

Ub 71 Of. DUbMHHO DL 7ill5

< \NDIt>\ins \PK07.7IH>S SO PKOÍ f.NSl) Pb| KIIVO

I r UNIFESP
/5SV I67f-TM9

fxula^ Múiima Evigiila. <iradiiacdo em Nurnciis e Dou-

Kimla cm: Ciencà de /Mioemoa. nu Cièivcis e IccnoJogu
Alimenhas. ou Teeaohs^ de vlnncntB. nu Fnginhiré de Alsncruns. ou

Dasr^uuniea. nu (Jiümita. «1 Ouimica de AlimcMos. com Trsr de-

lèndida na oea de I5rsiluiolog& eu Análise ile alimentos, ou CorocKrDiicdo fcsicu i]Uimkj c nsieo-«)uuiiica dc alrmemiir. uii Ouimiea de olimciMas. ou CumposiciD qisimka de alimenua nu OeTipos de Prova» í:«crta IcIasaifteohVa c climinexuiu). Dk

dutn.-» (dasmfKuiurij e c immuhsna). Analise de Ciancvie ndursifieatocrai r |ic(cu do Cu xulo (elasilieaioriai

Peiiodu iwmavc) .«ra nailuúqúo du pnim Scginús quin4«M de feveieiro^ú16. de, end» o respectivo seloc divulgã em «dád.

m dat». locais c horuiw Jc reaIsraeSo dts nrav»
Toma público rara eunhecmienio dos mwtesssdus os nomes

do» eaiHlitlaúis (quirradus no pineoou «eletivo pom coiib*tiiciln ik

Milal rs' 43í/lí-PKüUfKf,. pt^xado no Dlf.i; d* Zà/itVMIS.
Xcvio 3. pJgina 77. cm regnr.e dc irahalho dc «d Iquarcnni horas

ou «upciuc n 7(wtc) <u cacdii it n(7i.nu) a 10

ponnuçio mt-üu

nrnfcxwif tuMuuin da carreira de Maetctiriu Huperirv. de que traia o

S X - Aa (vnhsfõca oMid» pcha candidiMs em coda mu
dos (Kovat «rio aonudat

X X 1 - .Scrj nvMKlrraJn aprin-ado o candnlalo que ohlivcr

senvolcancMo de lecnicav gora aiulue de aluncmus. obridiM na fuima da ie<.

I VUVVVV MVhilNS liliXS
ITivReitiV.-

caa-

diJain habtliiadu ou ido

S 7• Us mvctofv» com j pnnioacJu uboda icrio abcfSoi «m
IxMko. e os planiDuk ik ponun scido prcenchulM a viKi dn (aodnbhn ao ostXunv

sumarana. 4 scgutr discriminado

tdc4i aMm dc pomuKdo iiio) ou tupcrloi a 7 iMct w sscalB de O

1bxa de Insciicdi RSÍIMX)

LtkoI c hiiiitnri ia nuciieiVs O kval c o hvúrro das

nucricbes estio eveeiric .itos no ilem 4 I t de presente editai, de
acordo <<(«1 o rcsscciivu .etnr

2 • DA Rf MUN RACÂO
2 I - A eSíirurura emuarrauma dn Plano de Canvini c Cv-

Umlodc2.1Xi9/i3.

IWsao 23075 CiX.TX 17/201.*-71

dcm decrmeemc da uma dos pomoi ohiidu rm prova ««cru.

gos do MiqiMurio f cvtcr.l c cumposia pur vencinerau bJsrw < iciribuiqibi por lilulacdo fl f|. creilnmc vsliso. e vigúivi» cstohaIreidiM n Ler 12 772 dl DUI2/I2. puldlcadl no Dol) de 31/12/12.
alWiBdn pela l.ri 17X6.3
24Ai9/i3. publicada no Diárm Olkul do

Departsmcrao Ancmpologia
Arca rk Cimbcvimento Antrrqioliigia
MaWna bmeirica. Tewis AntropdifgKV

uhiHb na pc<na dc anslifL- »lr cURicuio c dc dcfcci do currículo
X X 7 • A clauifkençho Tmal dK candidsim
em nr-

uma dii ,-xmas rsiiiu c thJalic.v iMcpmJrnicmcfm ds poMoácin

Setor. CrcnciU Humanas

imoi a 10 Ide/). <«m pcw meom .1 (loíst cxamiiudoiti «m cada

diJolica. jtialtK do cunicuto c de dcrea do currículo

Número de TAwr "1 lumal

S X 7 - Scrà» constJctudo!» tuNídadai apcivu « earalidaM
clunficadvK dcniia do liraiic ttutvuno cAatukcidn nu iicm I duriu

XII • bm caao de empate envoltendo caiididoio idou» o

9 3- Cabem recuna do resultado final do concurso. coi>m - DO PROVIMI-SíTO DA VAGA

10 1 • O pntvimenio omitti no nivcl imeial da retpqRno
>Je <pK liatu a Lei n' X 112 de ILIINCI, ohcdccmdo ripiucMamcntea
10 7• O cnndKtoi»! aprovado qu.- Tor convocado pam assumo

h) AusilxKAIim ilacúo RS 37).0ü
3 • IXJ CAHliC

3.1 • Coroo Pio , mor dc .Magiueiio .Superior - Orado aira«ds da Lei n' 7 396 Je . 11 dc ahril de IVX7. eslnxurtidn pela Lei
FiCKllcevea

«>n.M,
í»7. DK 21 DK nfV.KMHRlI DK 2015
.\M7IDAmh .\PR07:\D<>S NO PKIK LSSO SLLL1 IM>

Torno puMism rara cunivcmiimia tios mierceuJm os nomes

sfc» eandidalos aprovados no pioceaso seletivo psm comraució de
pRrfbtwi subsihilo dl carreira de MatislírM Simaior. de qic mia o
Cdlial n' SnVld-PRonnpc. puNica* no DOU de 2VII/7UI5.
Socto 3. página 81. em ropme tie inibuiho de 40 tquiranial horas
semanais, a seguir discriminado
Selui Cünciis Fxaias

12.772 de 28 dc dcreffl:'0 de 7012. ãlleniilo pela Ler 12863. de

24/09/13. puMicads no fi.ino Of<ial dá UnidD dc ISiWU

3 2 • Dcscnv&i .'as orivaladex. oriuclu icÍKiunadJt ar> en-

vmft. pesquna e e<(ien«i< e as inerenlcs ao exerckln de drreqTo.

eivesaorameíxo. chefu. -.^hscdeitacdo e assisldrieia na prepna iMk
luicAe, ukun de twtrus m.virar en legisliiçíki cspecrftua

4-DASINSl'Blf.l3lS

Korar» dos 8h -t I2h
As rremicAc.v 11 correio, dcvctdn w encnmmhader tu Mi-

Nútoeio de Tòpas 'ri ^tmul

Dn\ e posiadu atil. nu ii >xmio. II] (vinco) dias antes d» l^mum dx>

Mstenn lispeeifioi Fieiuu Gemi
Pmecicin Í3n7Íli9X274af»lí-47

macsitdcs.

e I0X>5<'k}'f-: (fahela A iVmruáçto para AvaliscAo do Ctfnculol cta

tonceida m> respecUvn ' eioi. onde seráu lealiradú as ncncdes.
M copia dc ihvc^menio oficial de ideniidade.

1 AKVSv.N MAKIINS Ht-KK

KDini. N- 5ri.<. Dl 21 Df; llfVF.\IKK<l Dfl 2AI5
I^RIM IJiSO hKi.i:ilV(l l'Ml\ |-ttO\ lálKVfO Of. GMlCtK

DK PROfKüNOK |)\ CVKKI.IKV Dü MVGISfÍKIO
MTKRIOK

(■or dcleoafdo de oompetúnca do Magnífico Kena da IIni-

verardade Federardó Parami. rnnrnrme Piulota n* 2 5Vri de 26/n'lAI7,
c eoRiidetaadn o drinosto no Decreto n' 6944. de 2IAIit/2UCÍ>'. ru
Poriana MI!C n* 74] de 03/03/11. puMieiaia nn Diana Oficial de
Urude dc fUXfJ/ll. na Portaria NtuTrailiva Inrcrmimsmtal MP/MIiC'

11 - IX> RKGIMt. Ut rKAUACIK)

4 I - A iracri«8-. acompanhada da dnctmemac-V rrlacmnidá a aeguír. scra cic(s<da nn leinr realindor do coricuran. cujo
endereçoio sceurme.
4 1.1- ^ot C -ncioii tb tíouile
fndetveo Rua I laire Camargo, n' 285 - I' andar - Alio da
Oloisi - CF.P iino(i(!.2t . CuniitxfPR • (11) 'Vv'k7229 / íWiO.
7231

DepiPlomento' flviea
Arca de Conheeimentu física

4 2 • 8/I0 requis >n« pnra n insençAo
ai lequcrimcmu 3c ncwnqdo nu qrsil o carklrdmii declare
com cierue docontidu m ae Ulnai e nu K^>luc6es n* 74/l]-(Tkrc.
llnivenudude Federal dn ,*orara O iMuvixncnlo |>oile wr nhlHln nu
uaemei m endcrrqu ik ikiun h(ipi'wMu.pMgcpeuf[<(bc nu utó

|0.1 - (Tiiundu Ja posse, o canCntolu hfailiudu devera apic>

104 - n cwkIiJjSo ijuc apeercraar cbKwnentiis ipa; einn-

In i • <ts tuulos idHidos no evrertor deverdo esiar ivvro
In o • Sc veiificad» arvèneia de dueianenio de txula, coi>

forme o ntgrdn no ediuií dn coneurso. o eondidato poderá ser dK
mmailo a •pãiituce ieii-.pa

11T - Vo piani dc ulv "> (crmla e tessi meses dii ooweacfai.

o pvifeswit icra subraelido a apravaqio cm avaliacio de deáém-

hahilnadot neste eeii4in& obedecenkKu r^tmesamerue a «nlem de
1.7 7 • Os C4SUS omissos saio luleade» pelo CaoKlho dc

2 2 - A rcmuncr 3u do prulésiw Arljunln A em Kgiase dc
Dadicovdo isvclusiva sers 1 segtunie.

a) Kemtmetacáe loui K$ 8.639J(l - composta dc venvtnenio haucu R$ 4 PU 6. rvlrihuivdn pf imilacáu R5 467).SD

«diuil. salvu cm cao dc empole ns õillmi riaMirieocda

pnincirv cracrm de doempule ncid a idade Tal direito é a&egBtads

oov eondidaliM qw m: enquadRirem nu condi^ dc ulõoo, ou aga.
cem idade ipusl ou aupermr a 60 reeacmai ano»
I -vKVhsA sjAKiiras miKN

8 l<> • Oi dcmaic eriktira dc drumpaie euiu nubeiecidai
no Aili^> )X da Rcuducdo n' 24'I}<'EPE. f 6*. uwúo II

9 - Da nm.I GAfÃO DO Rr.SIJI.TAOO
9 I • D rcMiliado do cemcureo. uma vn homolopido. «ent
miMiead» ae t>nrw Ofieiil da linrAo. edMndo «o Oeparinneiilo ou
litMdode ecjuivairtnr uilivnnr j IVo-RerCucis de CÒcutSo de Kiao» u
pnwimcMo dalid vnpuoi
97 • No iranMorrer do cancuru. rahcra ncdido dc recotv

udrmçlo ta l«mna do Ampo .79 da Rcmiufio 34>l)-CKn-:.
liente Afiipu 4| da ReuducOo 24-'l3 • CCPE.

cluse. OBo a temiuieiocdo fisada em ler, no Ketime Jtfídico Único
ordem de elavurieticilo do voocurm publieu.

o carm «mente sera empoésado se lue considerado apto faiCi e
mentulmralc Tvria « voien pielendNJo. airu>c% de av.'d|av-Ju vllnteu.
inedvrwocuroomnu! e labonduriol rcal'.£idj pHu Sci\iv« de Sepuranfa c .Saude Dcureciona) da I iniverwdade federal dn hraao. wndo
a rotina básica compUmenlacb p« nanes elimeus eA>u laherateriars
especi^iraJus. ranprc que iieccMiiios
•crxji IO eompiovantcs vxipHkn ivivicnie i iitulircdu mínima < de
mais doeumonbn. itcceasaCHM. cuin relacHo cncoiwa-se disponível no
cixierecp eleirónico nw-u propepe ufpr br. bem coma submeioi-te-â os

1V.Kk.*T.1

mvmas naahrlceidu peb Tniverudadc Federal dn Parsna
-oiiiiTtn s euiKlusiii do wso awssmdo que o ciplumn csij cm íasc dc

cvpediciii. deverá apresentar a rHOüKfb o ivfesiclo dipluma te-

polraju. rio praao múvmu de 17 (diuel mcMí*. eraXadiu ^ dute da
pomc. vaso cieerarai acurieurs m ahnturu lie procvsiio ailmau»nairvn

Itdudos íX< (Xtis

retificada paia Peciaria Sormaiiva liiwimirvcierial MP/MfX^ a' 274.
dc 23X77/1)7 puMicida m Dunu Ofiusil da limio de 24X17X17, nu
Decrew n' 7.485, de IgXig' 11. pubi ícado nu Dano Olietal <la Ifnüo

II I • O prmimenlo tlar-sc-a no resiase dc Dcdieacáo CxdlHiva c o «amdidain uicm dc atender as ilemiu: tmijiincuu para
conensdn desc re{mie. devera apresenui. no pr.rm mammo dc M
(seseenla) dhts opds sua niwe pmieiu de pesquna e/mi eUiiuio que

snd apreviado e aptnvads nu IVirina da kynláclo vigente

o* 27. lie 31I/W/C7 publicada nu Diarto Ufkial da Unido de 02/05/07,

ei vcttrdXu de «..macdn dcts uhrigscAe» dcrmae, <pic |Mle

ter obtida nu site
hnp/iMunuscgovIir.

Jo

12iK

no

enderevo

tkuónivo

d) cApói dn vcfiificadu dc cumprimestn dos uhngoçAcv mi-

[■tares.

efedpia tia iitiix.)o ou ducumrrao equivalente, migidaa nu
coiKuno (groduocáiv e r-v-graduocdn. quando esiguÍQS) Se o Mulo

iru ubinlo «m iiBiauivV múaagetra. deverá «nur revnlnJade nu Itr»-

sil;

It c6pui da tese lonhsmw n iiiutocXo cmprda no ceneurto.
gt eumnr.nar.tv dc leeulhtmvntn da uva de utucriâi no

vslitr especifltssiio purs 9 dawe do concvirxi A pio de rreiillarserao
da taxa de rnse^áo d.vera ser rsbiiita na iiutrrtci nu ntdttcw

«wvs.progepe ufpr hr. Av toxav só padenhi ser p^as nus agánetas dn

Duneo do Sranil O valm pago n6>) será Jrvnlviüu em rauv algum.

h| cumctXun v lae. sem os documeotos cumprobotonos. o»

ituan serdo tnireguo» cm dou a .ver de5nida pelu Comiêálo Jidgadora

da ibbeb de Ponuuvdia erraforme a Kesolucilo n' l(l/l>5 • CKPV que
fiva tabela de puniuacb' pata avalisiiu dr currieuitipma e<mei«su

2K/I3/12. puMrrada no Dúiui OTicul da l.nili Jr >1/12/12. ulloaik

Octnriculum vilac devco ser apre«cnMli>de aciiivlis eoni a scqafiKU

de 19X15/11. alleradopcio Dcercto n' R2.v9. dc 29iÓ.]/2ül4. publicado
00 Duiiiu Dfvuil du IJniin dc }<IA1.</2'1I4, r nu l.cr n* i27^ ik

pHa Lei 12.863. dc 34AI9/I.t puHicada nu DiOno oneal du Unido dc

75X}9/I>. torno púMieu que estarão idutau as inscTiefies por 36

(Crunal dios, eunbdus a partir da poblicaedo nu Diino OUcuiI da

penbo
17 • Dl» IfUrlO DC VaLIDAOC Oí> aJSLURSlJ

O cirv-uiMi lera validade de 17 (dtseel meses, a parta da
rniNiexdo do fdrlal de llnmuiflfud)» do eoacuno no DutrioOneid

da Itriio podendo ver prom^odo por igual penedo, conlórme cstahekcriki no Art 17 vu Punaria MPUC n' 450 de OVIirOl. puhlictida no Drárm llfKed da llman dc II7'I(A|7

1.7 - DlSWISlCfír.X FINAIS
131 - Obwrvatli» us dispusiUvos lepats. o intcRsw da a^
mmivirav-Tu < j disp«itr> na IStrlaru 475/87- MhC. putisrjo ter aproveiiadov pala nomeoclii. candidatos aprovados im concuna» pvblici»
d; rsitru liisiduivíWs Feduuus de r.ntiuo Siqietim. Item auno a IJF-

I*K oodm dispmhilisar para otxraa IfhS úndidàlru lemaneKemcs
chiwiriracán do esnOidal» nu cnnvurvi r. vensutiailns co dcpitn»
menlos uu unidades nfurviilcmes e »s vuracttus sctoraB
fnKDiu. IVnpjtsa e l.vicnsip da HnivcrsidarM federal do rmni

r-sre doeumeiiin pndc >0 veiirieoija raienüeievo ili liiiiui n litt|i

t/<úèa lio presente hdllal. para provunerxo de carprss de profetsvr ^

Caneira 00 Miqúadne Supcnor. para. o Qtadif Permanente desta

Universidade, aik» u Regim Jurídico Union de» Xavsdorvt PúMiriB
Civi» da UniTo. Autarquias c daa fundacies Públicas e fedctaú en

COnihntiidAdc <om a lei ni K 117 de 11 dC dexcmtiro dc 1990. para i>
Sctw e Oepartatru-nia de Cmin» a/nivo cspvcifkailnii
I - DO CONCUR»/
I I - Soor Cibieias da Sauoe

Ml- DqpMtamentn Nutii{6>>
■ I l.l • Aiea de Conhecimento. Alimcaiai;6o • NuincJa

Proeetsu 73(175 101404/2015-36

Númeiti ilc vagas 61 jurai

Númem lunilr dc eonudulra habilxadis 05
Clasac A

Denumnacdii Adjumu A
Nível I

Regane de Irghkho DrdicaeSo hadisics

liiisáiliilit lliiX.

puMico puniIcuneiia >'v nogisiéttii tiq«h>i lu tJFP^

Plevumenie a ''iuIimOu da* provas, a cumriaâo |ii!|pidcin>

drviiksn. siravés de rdi d. s laeaL a «na * o horário pcn .s enirrjB
de 05 (emeoi copias dv eutriouhiin viiae. «ende uxte deian doeu-

ttctiBidiL tamhOm apro rtuib dc acordo com a scipkrteu da Tahda

dc Ponuacla «mfarmt RcstXucao n' lllXid-CbPt-. IVa t-indidatri»

esuot^im doeumerti»-. soNo artigos etcniiiiem e trabalhos apresvraaJo» cm evcmuv. c.verão ter riwiucdn juromentadit em pniitK
guèv

1) us eondrdato esiianpiri» estáu dispriBadm ib aprecriv

(oeda da documufiractla riaiiva « letra» V e *d'. fieundn. cnlictanhi

ohngmín á rqwescntaváo >< dociuneniii que Aimpime sHuacún icgidai
no pots. devendo ru p# >< aprtsenur visto permanente oú protueidii

rie lOiicinicAn ric irarui>.emiiv8o de viste lemporáne oiv ttqo per-

mueteMu IX-veráu aprcs.ntar também. dcclj»c3i> dv prcdicicsvia em
Hngia pwtuituesu emiihU por stn urgibs mstitucionii
4 ] • K ledoda : inKrtçáo eowlKwnal

4 4 - Os camlv stu» que estuvrvm uu cxurcii-iu elehv-i dc
caigD de pe-MUl d»cc :r na t Inversidode. Ikani dispnoaduv do
apresemecSu du ihKumr.viu oficial dr idcnidadG
Documento osainade ili|ila]iiwue confoniie SIJ' 11' 2 2IXK2 de :4Ai1t/7(iOI. que inaruii a

pelo endipo (ive;33o 1 v 1v^ui) 11

InrVactntílur. de Clnve» rVíMicav Itnuileua - irP-IDsal

Mjnlst^iQ da Educado
U^fIVERSlpADE federal DO PARANÁ
PrórReltoria de 6estao de Pessoas

, PROGEPE

í

Anor.

Pró-Mteria.deQesjãa de.Pessoas

EDITAL N." 112/16-PRQGEPE

cpiAecimentQ dos teessados, ;0s nomes dos candidatos; aprovados do

í]^inase^títolos
<3enaquecarreira
« de Magisténo Superior na Classepublicado
no D.O.U.
de
W Wmh S^ao-3|
IH)e 111^
A Professor
Assistente
A;em feginae deti-abaUio de Dedicação ÉxçIüsiVa. a seguir discriminados:
Setor; Ciências dá terra
Cedíro deiEstudos do Mar

^eã de Conííeeinierito: Engenharia Ambientai(o ddcehte poderá também atuar em quaisquer outras
arease submeas afins, de acordo com a necessidade do departamento)

ProC^sO: 23075,,092214;(2()15-11

Número de vagas:01(umâ)
.'N.^DECRDEM

NGME

PONTUAÇÃO MÉDIA

01

Fernando Augusto Silveira Arniani.- juA icfe- Irt.nf'

02

Cabriele Yanessa Tschoke

7,80

Curitiba,04 de abril de 20.16.

ssa MartinsiBorn:

Pro Reito

8.69

r de Gestão
íao de^éssoás

FabSlcafeBe.D.,0,U

3..■"PâS__iÍL

^^Q:d9 t^idada.dó:^òncur8.o.
d#€).U-/. oNf1k :à ÚS WHl

ProiwgBda a í^lidade do Çoncureò

MJ^.i fT..À

UNIFESP

Kocri:. -!

Diário Oficial da União - Se^ 3

/JXV 1677-7069

NT 65.(|uaru-roire.6 di: abril de 2016

Dcporommii dc Letra» ^Eafu latka

tiinn^irai c Madcra» '

HKL^RIKt KAM -1 Mo RAKHMinRM

VI ISO l>|- AM'I.A< À«

Tanw wai cftiiv a tttifíca«ao puMieaito w DOU K* «.V de(M de tlnil d» 2016. Scfte 0).

«.<. de RDITAL

}4'20lâ. Pnjeaw SeMve gflit|»iifink^ Pmi rn>bs»r SulitMnso.
I'.m S

J.f<l dt '*"!(•

HOUAKDO ItAM.tLKU RABfMHORST
K.»ua
1 Ml

KKTtSKAÇAO

SFlimvO SIMM.IFICADÜ - PARA PRt»ES$Oft SUBSOTUTO. pwUicade de DOU n* ». de 29 de innvo dc 2014.

i ferAK.iAMer.iujttarwsAvcL|
jl|^]fc-raKpüS3eT-.í^

03.|dp. ».

IH^ Ut VAUASrKKCIHH DP IRA|fWWWn^ACrí—[ HEgURnOS MlHUMOS PAR* A VIWí
m
'
Gg«aff»fmn^.ggn&.Fak3etfTSa

S^JííjlaiisuiüA^

iKfe

"OãSüpCéürXelfáBRai F&icá ou

—

UNIVERSIDADE FEDERAL DO FaRANÁ

FR6.RE1T0R1A DE GESTÃO DE PESSOAS

►•.vTRvTfj ni: dwppnsa ni i icirvÇÀo

EDITAL .V- m. RE )l Rfc MARCO DL 2«ie

.V- SOZSrilIle .l ASO ISIOTO

N* Proeeao: 20l7}4-'20i6.09 Ofiine: Coninie^ tervieoipnqMO
de poRwa emte e UFPR c Feudefio Amieúne Total « Iim L>.

chMM: OOQOI. FundnoKB Leia]; Art 24*. Inriaa XXI dt Lei a*
t.ddd de JliWlWJ» ivjiificaiiva: Cenuaudo wvieo projeto dc

MW^ cecB recuraot do eoB*4rite Il49íli põgj S20I! enert o
L'PreeFoiid044oAroucónaOcelMa(IedeÒ<ipeowcnQ}04'30i4.

CRACIEl A IKES BOUON DE MUKIZ. Ceoideaiden de tAi

RoeiOcatto cm
EDILSON SERGtU SÍLVFIRa. Prdeeilor Pim Viloc Utabal: RS 3X1X100.00. CNP) CONTRATADA :
Lamiàrvo SKLXIfK DIOSPtN üktBlI.
(SIDFC • OS^WSOlfi) 1S30T9-I$232-20I4VH800I:T

KMKMIi DF UISPKVSa RI IICH VCÀO
V SI2v:oio • l'vau ipjvn

N*F«ec<!u(>: 202IZ5/T6l4.7a . (J6^^ Comralacfa «ervlçoipra^ie
de peapuiia «ore a l'PPR t Fura(4e Araucaru Total de liea» Li-

cítadotE OROO:. Puedameme Lqpti'. Atl 24*. InciiD X.\l ^ Ld n*
S.004 de 21'06'T99j.. Atuirmlivr CeeuaiaoO» Hfvieo (itqete de
peiquKaeen Kcuruu do cor.vãiie SO&IA pn^ 3X936 enitea UFPR

Arca te Canhccinuou; FotoJotuHuM e Patagnlíe PtiMl-

Trameite
Traaneitea «m Fliddoa; Fliica Eilaiúuiea: XtccSnica Gaíntira: Re>
leiriEiie
iscvidade (Geral c Ccs<nole|i3: Eiicryia» Renoiávcu. confonoc ÉiEtal

q.*
ti.* IT&TS
l*3/IS.RRüCFffi. peblicad» no DiSrio Ofínai da L'ni3« dc
(MíOSAOlS
O4ÍOSG013. letOo 3. pd^ 7$,

Tixiu póUieo peca eenliteimcntii dta iiiK»»jadu. o» eomei
Jf

OM
doi candui
candidatcu aptovadcn do cmeuiw público de pmva» c ilwlo», de
que mia
'-rila •o Ediel n* SSAIS-PROCFPE- pubUcado no U.O.U. de

iitiiric federal do Pataoi .Novo Ednd: 040410l< Áu OShIO ii

rw ST'i iiRs.vsiii.s III lio
iSIDfC>03(H 30I6i l}3im.|;232-20l6NbtdOII7

Ç<
ÇcMro
de Eaiodn» de Mar

pinir'
S(t „

ernsflde Aüptato Bilveira Aima>

rripotlir
(StOEC-eS4H »l6| I33079.I3333-20I6M3<WI17

EUrr.M. A.- Il.t. DL 4 DL ARKIL UE 2014
Hiludn do concuno públíc: te pmvao c titulo» te que lota o Edíul
s*482>)3-PROGEPIí. pub cadn no D.O.I.*. te l«il 1/2013. SeçSn 3.

págiua» 7J e 76. oa cun .ra dc Magbtntii Saperíur na CtaoK A
Pcelieii»9c AdjBOie A. em r-pime de trabalho de DcdicvSo fbwtuina.
a leguir diieriminadot:
Setor Cidneia» H ..nanaa

P:aR( Cora

^ 2Plo
EDITAL .N.- 113. RE 4 RFl ,t8Rtl. RE
„ nei,R}
Tome
pòbileo para «onhoeimcalo de» miecciaadot.«iteme»
'■
rotae cc lilulat,
liluíat, de
dM candid
candidaia* aprtnadoi do euneuno púbheo dc protaa
de
q«
irata o
qoc 1C3ta
■ Edilaí n* or/ü-PROCliPE. ptAUeade
Io iw
no D.O.U. dc
DiTIlOII
DiTUOI). Se(So 3. pásmra SI a S3. na nircira
lia de
de M^itldrio
MMítidrio
Svp6flVf
Superior M
A Cone A ^Tenor Anitieiitc A. em regime
Igimc de uabolho
ic
de 20 {vlit
{vinte) hora» lematutf. t teguir dlicruninado»:

Cm doeumoao pote kt verincado nu endemeo cktrúnlco hupúAraw.lfigBvtmueiiodadehmL

pcM «ddi^ 00932010040600064

c«iiip!>ti<í..ífljmie_'ZZZlriL

Tomo pública pt't cooheeuncnto do» Intcrcuado». <i

'TlüFl

,

Emprcaat veoeedMaa: Noitmardo CCmdreio dc Prodoiei

RH vRDi) HI-I.IKSL,!

Númem te viga» 32 (doa»)

Prú-Rcituf4

"HWTU^^gl

Asopccudrnt LTDA • ME. CNP3 09.24$.3-l«0001.33. ileiu 1.2 e 7.

04. Mcm 4. VEIor Total RS 62StX!0.

Am do ConhKiir^iinto: Mcdieina. Cirurgia
ProcMío: 2J073.li.i>«29r20l.4-I4

1 aRVNSA MAKlIXb ÍM.1R.S

I.VRV.^LSA XI,VR)IS3 HORV
liORV

ComOrdo e RepteseMatdet • EtRELI • EPP. CNPJ l7.342J640e»|.

deral do Pamná

«orde
cot * oeccMidade de dqnrtaocMo)
acordo «hb
p,
Pnccam
:3e7S.0922 U20I5-li
N,
Núncio
dc «afaa: 01 (um)

M62ÍLI.IADO RH Jl'lC.\»IK.VIO
PKECAO N' 2«'20I4

Vilor Total RS 246 4$6X»: Remar LTDA • EPP. CNPI
0«B0l.97|/0e01-6l Item 6. Milor Tbtal RS tlSO.OO: Tem Viva

Toruo público par: egaDeciaeMu do» Inemaadeo. o oooe
da ramilteta aprovada do o. vuno ptiilícete pioia* c titulo», iteque

irata O Edital n* 03I'ii'?RUGEPF- publicado no DXl.U. te
Superior no Clanc A PioA-. «r Auvilia/, em r«()nK dc Itabalhu de 20

EDITAI V 112. DF 4 RF .tRRIl RP 2616

,

114. RF 4 RF .VRKII RF HI4

(viotcf hora» tcmaiuút. a » xuir dúcriminadu»:
CutM te Medicitu do Caoqna rolodo te Univcrcidate F^

Át
Área te CoahetimctUD: Kngeiibarla Andiiemal t o dneoutc
anjcrd tambdm
tara
pnjerd
atuar cm qoanquer niir» área c mASro» «Rn. te

Prepcuiaa: lOAWJOIO. »a 09h00 ai rcic univjompiavteLpov*».

PoV.Reiimi
PRITM.

C3A)2/20I6 Seqáo 3, pi|.<4> 74 e 73. na carmira de .Ma|itli>M

l.VR\SS.3 MARIIVS ÜORS
rKv-K..i.>ij

22'I210I3.
22'I3G0I3 Sceto J. pdgnui 110 « III. ni carteira dc Maplacrie
Sapvfin
Supcfín na
re CiMac A PcDlkatnr AmHkmc A. cm rcpimc de trabalho
de Dcdieaeie
Dcdieat Exeliuiva. a nguir áterimámdax
Setor.
Sc
CiFteiat th Tem

iZhOO e dUMO ia ITM» Endcrcfo: Rua Xv de NovembAi. 1199
C«mai • CUMTIB.V • PRCmieta du Preponae: e partir de

.AKYSS\ MxKIINS B<IK?<

redidadi: Flcea
F
rudidadi:
de Plaemoa: Sítiema» Dinànieo» Nio-Linearc»; Ter-

medmOnú
modmtoBra Fenemeuolúfics e Enatbtka: Si»iema> Cootplevo»:
Tiantpont
Tmntporit de Caite tni Súlena» Oeitnderade»: FenimeRoí de

Coimwaian a itaOcttun de amai da licliaelo foersetuda.
pracctH N" 111393 2016.34. . peblicada no DO.U de 23031016 .

0li'M20l6 á« DShOO no >iu ««'w.cumpiaiBelsov.br. Amura d»

ira

Co
MaiMa Condctoada:
Pnmleibdet Térmica* da Maiena Condcamida;

Baofdi» BRURER 8I0SPIM OMBIt.

Objeto: Prcfio r;I(tràaice - Aquitiedo de materiaá « oqolpineaioi
tfkirdnme para mender dcnande M dnenat unidailn di UaÁw-

NúmtM te vatat; vi («aml

Prmadadei
Promedad< Ôptíeu e RípcctroMopia da Matena Conteniade: Se-
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Informação

Encaminhada resposta ao requerente, através do e-mail thiagoserafini2@gmail.com, informando
impossibilidade de acolhimento ao pleito, decorrente da ocorrência de Edital de Concurso
vigente, para a especialidade, no âmbito da ÜFPR.
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Ofício n°. 213 -17 - CPP/PROGEPE

Curitiba, 11 de julho de 2017.

Processo 23075. 183623/2017-97

Assunto: solicitação de redistribuição para a UFPR -Thiago Zagone! Seraíini

Senhor Diretor

O presente processo trata sobre pedido de redistribuição para a Universidade
Federal do Paraná.

O requerente é Thiago Zagonel Serafíni, ocupante do cargo Professar de Magistério
Superior, matrícula SIAPE 20731813, pertencente ao quadro de pessoal Ja Universidade
Federal de São Paulo.

Encaminhamos a essa Direção, para ciência, considerando que o interessado faz
menção ao Centro de Estudos do Mar e, também, pelo disposto no e-mai! enviado a essa
Coordenadoria, pela Direção do CEM,em 07.07.2017.

Solicitamos a adoção de providências para análise e manifestação. Em apenso,
segue currículo lattes.

Lembramos que redistribuição implica em contrapartida de vaga e, vlecorrente disto,
caso o parecer seja favorável, o CEM deverá indicar código e pontuação a ser apresentado,
como permuta, à Instituição de origem do requerente.

Após manifestação, o processo deve retomar à Coordenadoria de Planejamento de
Pessoal.

Atenciosamente

Ao Sr.

Prof. Dr. Maurício Almeida Noemberg
Diretor CEM/UFPR
Nesta Universidade

RuaDr. FaivTe.S90-Curilib8-PR.CEP 80060 -140-Fone: O XX 41 3360-»531 -email:

Ofcio (0274595)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PORTARIA N^ 03, DE 19 DE JULHO DE 2017

O VICE-DIRETOR do CENTRO DE ESTUDOS
DO MAR da UNIVERSIDADE FEDERAL DO

PARANÁ,

no

uso

das

atribuições

regimentais, e CONSIDERANDO o constante
no processo 23075.183623/2017-97,

RESOLVE:

I. DESIGNAR 08 professores abaixo relacionados para formar uma Comissão de Avaliação do
pedido de redistribuição de Thiago Zagonel Serafini para o CEM.

Prof. Morgana Vazda Silva
Prof. Marcelo Lamour
Prof. Paulo da Cunha Lana

Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Portaria 03(0290425)
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL HAUER QUEIROZ TELLEST'"'»^^
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR,em 19/07/2017, às 10:52, conforrSrart. #,IlI,
V,da Lei 11.419/2006.

^ A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0290425 e
o código CRC 7BC31B0B.

Referência: Processo nc 23075.183623/2017-97

Portaria 03(0290425)

SEI nO 0290425
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E-mail159(0298414)
Data de Envio:
24/07/2017 15:57:10
De:

UFPR/[ufpr sei] Centro de Estudos do Mar <direcaocem@ufpr.br>
Para:

lana@ufpr.br
mlamour@ufpr.br
morgana.silva@ufpr.br

Assunto:

Comissão de avaiiação pedido de Redistribuição.
Mensagem:

A Comissão deverá fazer análise do CV do candidato e avaliar a pertinência. Caso a Comissão

decida pela sequencia do processo, uma entrevista deverá ser marcada com o candidato para
deixar ciaro o que se espera do mesmo. Após preparar parecer final.
Att.

Direção
Anexos:

Portaria 0290425.htmi

E-maii 159(0298414)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

SETOR DE aÊNCIAS DA TERRA
CENTRO DE ESTUDOS DO MAR
üMivKuiOAOe

oo Baiana

Campus Pontol do Poronó

EXTRATO DE ATA DA T(2017)REUNIÃO PLENARIA ORDINÁRI A DO CENTRO
DE ESTUDOS DO MAR,REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBUO DE 2017
Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, as 9:30 hrs (nove horas e trinta
minutos), no Anfiteatro do CEM,foi realizada a sétima reunião plenária ore inária de 2017 do
Centro de Estudos do Mar, presidida pelo Professor Doutor Maurício Almeida Noemberg,
diretor do Centro. Estavam presentes os docentes: Dr. Alexandre Berna dino Lopes, Dr.
Alexandre Sachsida Garcia, Dr. Carlos Alberto Borzone, Dr. Carlos Eduard » Belz, Dr. Carlos
Eduardo Rossigali, Dr. Carlos Roberto Soares, Dr. César Aparecido da Silva Dr. Daniel Hauer
Queiroz Telles, Dr. Eduardo Marone, Dr®. Eliane do Rocio Alberti Comparin MSc. Elisângela
do Prado Oliveira, Dr. Emir Baude, MSc. Fernando Augusto Silveira Armi.ni, Dr. Guilherme
Sippel Machado, Df. Juliana Almansa Malagoli, Dr. Leonardo Sandrini Neto, Dr®. Lilian
Medeiros de Mello, Di®. Luciene Corrêa Lima,Dr. Luiz Laureno Maffa Júm )r, Dr. Maikon Di
Domenico, Dr. Marcelo Franco de Oliveira, Dr. Marcelo Sandim Dourado, Or®. Morgana Vaz
da Silva, Dr. Paulo da Cunha Lana, Dr. Pedro Toledo Netto, Dr®. Renata lanae Nagai, Dr®.
Roberta Brondani Minussi, Dr®. Silvia Pedroso Melegari e Dr. Talai Suloiman Mahmoud.
Também estavam presentes os representantes da biblioteca Bruno Gabriel C )stelini e Caroline
Felema dos Santos Rocha. E ainda, participou da reunião como coi vidada a técnica
administrativa Laís Leopoldo Dantas, administradora do CEM. Justificai am a ausência os
professores: Dr®. Adriana Rodrigues Perretti, Dr. Armando Heilmarm, MSc. Cintia Miua
Maruyama, Dr. César de Castro Martins, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, Dr® Elizabete Yukiko

Nakanishi Bavastri, Dr®. Éríca Alves Gonzalez Vidal, Dr®. Hedda Elis^beth Kolm e Dr.
Rodolfo Luís Petersen. 1) Convênio Internacional com a Prince Edward Island University
(Prof. Daniel); 2) Solicitação do Prof. Carlos Belz de afastamento para Pós-doutorado; 3)
Relato da comissão de afastamento e inclusão de membro nesta comiss ío (Prof®. Cintia);
4)Aprovação de Propostas de Projetos de FDA; 5) Aprovação de Propost s de Programa de
Voluntariado Acadêmico;6)Solicitação de redistribuição do Prof. Thiago Z igonel Serafini; 7)
Solicitação de ajuste curricular do curso de Engenharia Ambiental e Sanitári i; 8)Apresentação
de proposta da Biblioteca do CEM,quanto as monografias dos alunos do CEM;9)Solicitação
do Prof. Daniel para desligamento do Conselho Municipal de Meio Ambienie de Pontal do PR;
10)Solicitação de docentes para participação em projeto de pesquisa; 10) Afastamentos;
11)Assuntos diversos

6® item da pauta: Solicitação de redistribuição do Prof. Thiago Zagonel Serafini. O diretor
solicitou à Prof. Dr®. Morgana Vaz da Silva que se manifestasse quanto a decisão da comissão
indicada para analisar a referida solicitação. Ela informou que a comissão formada por ela,
pelos professores Dr. Paulo da Cunha Lana e Dr. Marcelo Renato Lamo.ir, após análise de
currículo e pertinência com as necessidades e demandas do CEM,realizarar i entrevista pessoal
com o Prof. Thiago no dia 04/09/17 em Curitiba, durante a qual, confirm iram que o mesmo

possui perfil adequado ao CEM e por este motivo a comissão deu parecer favorável à
redistribuição do mesmo para cá; decisão aprovada por unanimidade dos participantes da
plenária
E nada mais havendo a tratar, o senhor diretor deu por encerrada a reunião, da qual eu, Silvana

de Oliveira Borges, chefe da secretaria administrativa do CEM,lavrei a presente ata.
Rua Rio Sronde do Norte, n°. 145

Avenida Beiro Mar s/n - Caixa Postol: 61

Bairedrío de Minassoí

Boinedrio Pontol do Sul

Pontal do ^crond - PR - 83255-976

Pontal do Porond - PR - 83255-976

Tel; 41 35i:-2148 • Fax; 41 3511-8646

Tei; 41 3511-8600 - Fax; 41 3511-8648

■I

c C* D

<.>1^(1 4—Or

www.cem.ufpr.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
CENTRO DE ESTUDOS DO MAR

Avenida Beira Mar, s/n, Centro de Estudos do Mar - Bairro Pontal do Sul,
Pontal do Paraná/PR, CEP 83255-976

Telefone:(41)3511-8635 - http://www.ufpr.br/
Despacho n^ 268/2017/UFPR/R/CT/CEM
Processo n^ 23075.183623/2017-97

Senhor Diretor

1.

Encaminhamos o processo de solicitação de redistribuição do prof. Dr.

Thiago Zagonel Serafini, informando que estamos de acordo com a mesma
conforme documentos juntados ao processo (extrato de ata com aprovação dá
plenaria do CEM).

Informamos que a vaga em referência é a mesma que foi ocupada pela

Prof§. Daniela Regina Pontes, aprovada no Concurso Público na área de Direito
Ambiental e que naquele momento era de 20 h.

3-

Salientamos que houve uma negociação com o Setor de Ciências da

Terra e esta vaga recebeu a pontuação necessária e foi modificada para 40 h com
Dedicação Exclusiva (código 898932).

A consideração superior.
Prof. Dr. Maurício Almeida Noernberg
Diretor do CEM

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO ALMEIDA NOERNBERG,DIR
CENTRO DE ESTUDOS DO MAR,em 06/09/2017, às 16:42, conforme art. 1°, III '"b" da Lei

Sfii
I

■

11.419/2006.

, ,

1 A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0395305
■ o código CRC FBE080BE.

Referência: Processo ns 23075.183623/2017-97

Despacho 268(0395305)

SEIne 0395305
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UFPR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Av. Cel. Francisco Heráclito dos Santos, 100 - Centro Politécnico, Bloco Azul i Centro Politécnico Caí)(a Postal
19001 - Bairro Jardim das Américas, Curitiba/PR. CEP BlSBl-QlíO
Telefone:(41)3361-3198 - http://www.ufpr.br/

Ofício nS 66/2017/UFPR/R/CT/CT
Curitiba, 12 de setembro de 2017.
Exmo.Sr.

Douglas Ortiz Hamemnuller
DD. Pró-Reitor de Gestão de Pessoas - PROGEPE

Senhor Pró-Reitor:

Encaminho aprovação "ad referendum" do Conselho Setorial, ccnforme aprovação
da plenária do Centro de Estudos do Mar, a solicitação de redistriouição do Prof. Dr.
Thiago Zagonel Serafinipontos, na vaga que foi ocupada pela Prif^. Daniela Regina
Pontes, aprovada no Concurso Público na área de Direito Ambiental e que naquele
momento era de 20 h, mas que após receber pontuação necessária, foi modificada
para 40 h com Dedicação Exclusiva (código 898932).

IC£kÍÍ SII I^ocumento
assinado eletronicamente por PEDRO LUIS FAGGION,tIRETOR DO SETOR
CIÊNCIAS DA TERRA,em 13/09/2017, às 15:01,conforme art. 1 ,III, V,da Lei
aiiifutwr»
eleiròftka

11.419/2006.

1^ A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o códi:;o verificador 0401403 e
o código CRC 8D8072C1.

Referência: Caso responda este Ofício, Indicar expressamente o Processo n®
23075.183623/2017-97

Ofcio 66(0401403)
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SEIn® 0401403

Ministério da Educação

^

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Pró - ,
Reitoria
de Pessoas
^
, .de,Gestão
.

Coordenadoria de Planejamento de Pessoal

|» PROriFPF
rWw
Pf

f

{^«Reitória^íeGestào^de Pe^t^s

Curitiba, 14 de julho de 2017.
Processo n": 23075.183623/2017-97

Assunto: solicitação de redistribuição para a UFPR - Thiago Zagonel Serafini
r

Trata-se de pedido de redistribuição para a Universidade Federal do
Paraná.

Encaminhamos à URR, solicitando que sejam efetuados os devidos

registros relacionados ao código de vaga e pontuação, indicados no Despacho
268 (0395305), como contrapartida, para redistribuição de Thiago Zagonel
Serafini, da Universidade Federal de São Paulo, para a UFPR.
Pedimos que, após, retorne-se à Coordenadoria de Planejamento de
Pessoal.

Atenciosamente

Rua Dr. Faivre, 590-Curitiba/PR - CEP 80060-140-Fone:(41)3360 - 4531 - e-mail: cpD@ufDr.hr

!nformao (0408067)

SEI 23075.183623/2017-97! pg. 42

^

SIAPE,ADMINIST,VAGABASE,ADVAGACAR,ADCOVAGA ( CONSULTA DADOS DA VAGA )
DATA: 14SET2017

HORA: 11:45:40

USUÁRIO: CRISTIANE

ORGAO: 26241 - UFPR
CODIGO DA VAGA

0898932

APROVACAO

28JAN2010

ORGAO ANTERIOR

26241

PR
PRODUÇÃO
MES TABELA :

S
SET2017

MES/ANO CONSULTA: SET2017

^■■ ':r£3p

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

ORGAO ATUAL

26241

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

UORG

000.000.766

CT - CENTRO DE ESTUDOS DO MAR

DISTRIBUIÇÃO

26ABR2016

GRUPO/CARGO

705.001

4 601

ORIGEM DA VAGA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
EXONERAÇÃO

DL ORIGEM - COD

LEI

DATA / NUM

31DEZ2012

12772

OCUPANTE ATUAL

VAGA DESOCUPADA

DATA DE OCUPACAO:

:STORICO :

VAGA CRIADA DE ACORDO COM A LEI N®12.156 DE 23 DE DEZEMBRO
DE 2009

MATR./NOME OCUPANTE

DATA

ANTERIOR

OCUPACAO

26241 - 2957204

DA

26ABR2016

DATA

D

LIBERACA

01AG02016

RELATÓRIO

**

L

'■ :r:r "

eaeaaa

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
UNIDADE DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL

Rua Dr. Faivre, 590, - Bairro Centro, Curitiba/PR, CEP 80060-140

Telefone:(41)3360-4523 / 4521 - http://www.ufpr.br/
Despacho n^ 1986/2017/UFPR/R/PROGEPE/CPP/URP

Processo n^ 23075.183623/2017-97

A Coordenadoria de Planejamento de Pessoal:
Informamos que efetuamos em nossos controles a reserva da vaga n° 0898932 e pontos para a
contrapartida na redistribuição do Professor Thiago Zagonel SerafinI, da Universidade Federal de
São Paulo, para a UFPR.
Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE SUCHESKI CONTIN,CHEFE DA

•cp

UNn)ADE DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL,em 14/09/2017, às 14:23, conforme art. 1°,

astlnsíiíQ.elesrônlsi'

riI,'V,da Lei 11.419/2006.

B

A autenticidade do documento pode ser conferida ãqui informando o código verificador 0409414 e
o código CRC CB4E4EDD.

Referência: Processo

23075.183623/2017-97

Despacho 1986(0409414)
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L.iir-3P :

Ministério da Educação

L

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Pró - Reitoria de Gestão de Pessoas

F'ROGEPE
Pr-:. Reitoria do Gestão de Ressoes

Coordenadoria de Planejamento de Pessoal

Ofício n° 301-17 - CPP/PROGEPE

■ ■■

Curitiba, 15 de setembro de 2017.

Processo 23075. 183623/2017-97

Assunto: solicitação de redistribuição para a UFPR - Thiago Zagonel Serafíni

Senhora Diretora

Encaminhamos o presente processo, com minuta e solicitando o envio de ofício à
Universidade Federal de São Paulo.

AtencioíÉffnente

CriBíiap^Stícheski Contin
Coordenadora de Planejamento de Pessoal, em exercício

Ciente, encaminhe-se:

/Lânia Vic^inia Busnello Vaz

Vo-Rel^a de Gestão de Pessoas, em exercício

À Sra.
Marinês de Pauli Thomaz

Diretora da Divisão de Expediente/GR
Nesta

Rua Dr. Faivre. 590- Curitiba- PR • CHP 80060 - 140 -Fone: O XX 41 3360-4531 -email cpor-ululfar br

Ofício n°.

^/UFPR

Curitiba,

de setembro de 2017.

Magnífica Reitora
O presente processo trata sobre solicitação de redistribuição para a Universidade
Federal do Paraná, requerida por Thiago Zagonel Serafmi, ocupante do cargo Professor de
Magistério Superior, matrícula SIAPE 20731813, pertencente ao quadro de pessoal da
Universidade Federal de São Paulo.

Inicialmente, consideramos necessário registrar que, conforme o que dispõe o
Ofício-Circular n° 2/2017/CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC, no âmbito da UFPR, em
relação à concurso válido, o edital existente está diretamente vinculado à Engenharia

Ambiental, mas não à demanda especifica do Centro de Estudos do Mar, vinculada a
disciplinas nas áreas de Gestão Ambiental e Uso de Recursos Costeiros.

Disto, informamos nosso parecer favorável em relação ao pleito e, em contrapartida,
apresentamos o código de vaga n° 0898932, do cargo de Professor de Magistério Superior
que, conforme cópia de relatório em apenso, encontra-se desocupado.
Encaminhamos, submetendo à apreciação de V. Mag.®. Em caso de aprovação,

sugerimos o encaminhamento do processo ao Ministério da Educação para os
procedimentos de efetivação da redistribuição.
Atenciosamente

Prof Dr. Ricardo Marcelo Fonseca
Reitor

À Magnífica Reitora
Prof. Dra. Soraya Soubhi Smaili
Universidade Federal de São Paulo

Rua Sena Madureira, n° 1.500 - Vila Clementino
CEP 04021-001 - São Paulo - SP

a Semanal Reitor

Atualizada para o dia 25/09/2017

•ete do Reitor

'Sujeita a alteraçdes no decorrer do dia.

Secretaria Executiva

UFPR

Período: 25/09/2017 À 30/09/2017

25/09/2017- SEGUNDA- FEIRA

26/09/2017 - TERÇA - FEIRA
10:30

11:00

27/09/2017- QUARTA- FEIRA

REUNIÃO COM DR. TIAGO
PAUTA: AREA COHAB-CT - ORCIO 249/2016
LOCAL: GR AVISAR
DOCUMENTO

11:00

12:00

REUNIÃO COM APUFPR

DOUGLAS + DR.TIAGO

PAUTA: ACOMPANHAMENTO PERÍCIA MEDICA

TARDE

DOCENTES

5:00

LOCAL: GR AVISADO
ASSINATURA 00 MEMORANDO DE ENTCNOIMENTO

LOCAL; GR

SOLICITAÇÃO DO PROF. HELTON
REUNIÃO COM A COMISSÁO PRPPG
PAUTA: PROCESSOS
LOCAL: GR AVISADO POR JANE
REUNIÃO COM PROF. FELIPE ALMEIDA

NOITE
20:00

LANÇAMENTO DO MOVIMENTO EDUCAÇÃO
DEMOCRÁTICA NO PARANÁ - DEBATE SOBRE O

PAUTA: ENCONTRO ASSOCIAÇÃO LATINO

PROGRAMA ESCOLA SEM PARTIDO
LOCAL: ANFITEATRO 100 - ED. DOM PEDRO I

ECONOMICO EM NOV 2019

A CONFIRMAR

LOCAL: GR

REUNIÃO COM PET-ANTI OPRESSÕES

16:30

15:30

REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA

PAUTA: CODIGO DE ÉTICA, VALORIZA UFPR,

LOCAL: GR

DEMANDAS DA COMISSÃO

AVISAR

REUNIÃO COM PROF, LAURA CERETTA + PROF.

DE CRIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA
DIVERSIDADE
LOCAL: GR

CONTATO: PROF. LAURA CERETTA AVISADO
NOITE

20:00

TARDE

MINORIAS POLÍTICAS DA UNIVERSIDADE

PAUTA: 2* PARTE - APRESENTAÇÃO DO RELATÕRIO

19:00

PAUTA: APRESENTAÇÃO CANDIDATURA
LOCAL: GR

LANÇAMENTO DO LIVRO TERMOS DA POLÍTICA
LOCAL:SALÃO NOBRE

LOCAL: GR

AVISAR

SOLICITAÇÃO DO PROF. PAULO

29/09/2017- SEXTA - FEIRA

15:00

REUNIÃO COM PROF. JOÃO SOMMA+ MAURÍCIO
DOTTORI

30/09/2017- SABADO
■
II

PAUTA: POSICIONAMENTO DA UFPR EM RELAÇÃO A:

16:30

AVISADO

AVISADO

TARDE
15:30

6:00

AMERICANA DE HISTÓRIA DO PENSAMENTO

28/09/2017 QUINTA- FEIRA

15:00

REUNIÃO COM PROF. HELTON + PROF. MEZZADRI +
SUÍNFRA + PROF. PAULO PACHECO
PAUTA: CEM

ENTRE AS INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E SUECAS
LOCAL: PREFEITURA A CONFIRMAR

19:00

15:30

AVISADO

j;:; ròji^ogia • 23;o5/2ci"',
as 17h. no Teatro da Reitoria

L'_

h.s

pRiA UNIFESP
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
GABINETE DO REITOR
-

Curitiba, 19 di; setembro de 2017.
OF UFPR583'17-R

l^^Qa.kdo vn oficB/QsiiJ'
Magnífica Reitora,

3vi^o^-ànA • Pe£>F!ej^9ct^

A Universidade Federal do Paraná, em atenção ao processo d .' redistribuição para

esta instituição, requerida por Thiago Zagonel Serafmi, ocupante do cargo de ^rofessor Magistério
Superior, matrícula SIAPE 20731813, pertencente ao quadro de pessoal da 1 Universidade Federal
de São Paulo, informa parecer favorável e em contrapartida apresenta-se a código de vaga n°
0898932, do cargo de Professor do Magistério Superior, que conforme cópia do relatório, em
apenso, encontra-se desocupado.

Necessita-se registrar que, conforme o que dispõe o Ofício-Circular n°
2/2017/CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC, no âmbito desta Universidade, err relação ao concurso
válido, o edital existente está diretamente vinculado à Engenharia Ambiental mas não à demanda

específica do Centro de Estudos do Mar, vinculada as disciplinas nas áreas de Gestão Ambiental c
Uso de Recursos Costeiros.

Segue processo para apreciação e em caso de aprovação, sufiro encaminhamento
do processo ao Ministério da Educação para os procedimentos de efetivação da redistribuição.

/

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos consideraçõi.s.

Atenciosamente,

Prof.^ Dr.® Gr^éiirInes Bolzon de Muniz
Vice-Reitom rio excrcício-du Reitoria

À Magnífica

A

Prof. Dr®. Soraya Soubhi Smaili
Reitora da Universidade Federal de São Paulo
Universidade Federal de São paulo
Rua: Sena Madureira, n" 1.500 - Vila Clementino

CEP:04021-001

São Paulo - SP

RUA XV DE NOVEMBRO, 1299 - 80060-000 - FONE.(41)3360-5001 • FAX:(41) 3360-5071 - E-mail: gabinetereitor@ufpf.br -

^
~

^

p/
X.

tae Crisíiií^mad^

^ssessoria do Gabinete

UNÍFESP
UNIFESP.

N°i^2

Universidade Federal de São Paulo
Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

'r>f PCTiiMi hP >*â r»inr>

Núcleo de Mobilidade

Processo n. 230' 5.183623/2017-97

A Divisão de Recursos Humanos

Campus Baixada Santista

Trata o presente processo de redistribuição de cargo de Professor do

Magistério Superior/Docente, ocupado pelo servidor Thiago Zagonel Serafini,
atualmente lotado no Departamento de Ciências do Mar, Campt 3 Baixada Santista
da Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP, para a Unive sidade Federal do
Paraná/UFPR.

A UFPR informa o parecer favorável a redistribuição e em 'Contrapartida oferta
o código de vaga n° 0898932, do cargo de Professor do Magistério
Superior/Docente, que encontra-se desocupado e não comprometido com concurso
em andamento (fis. 25).

Encaminhamos o processo em epígrafe para posterior envio à Diretoria
Acadêmica do Campus, para que sejam seguidas as normas est? belecidas no artigo
189 do Regimento Geral UNÍFESP(em anexo).

Em 28 de Setei ibro de 2017.

Eàerson da Costa Gon^v*
Núcleo de Mobilidade

Pró-Pessoas UNÍFESP

.Oeaòq^rdo,
Adriana Franco

Coordenadora do Núcleo de Mobilidade
Pró-Pessoas UNÍFESP

Rua Seua Madureira, 1.500-Térreo-CEP 04021-001 - Sio Paulo - SF
Tclefoocs: 5083.2120-5549.7890

Emaíl: sege9pf^unife8p.br

UNIFÊSP

Art. 185 Caberá aos corpos docente,discente e técnico-administrativo
manter a fiel observância de todos os preceitos exigidos pela sociedade
com vistas à boa ordem,harmônica convivência,civilidade,respeito mú
tuo,comportamento ético,lealdade e dignidade.
Art.186 Os servidores estarão sujeitos ao regime disciplinar estabeleci
do na legislação própria.
Parágrafo único-Sem prejuízo dos procedimentos disciplinares e san

ções a que se refere o caput deste artigo,o Código de Ética para o corpo
discente servirá de referência à comunidade universitária.

CAPÍTULO II
DO CORPO DOCENTE

Art.187 O ingresso na carreira docente da Unifesp dar-se-á no cargo de
Professor Adjunto,acessível aos detentores do título de Doutor,ou no
cargo de Professor Titular,acessível aos detentores dos títulos de Doutor
e Livre-Docente.

§ 1°Após a contratação,o professor cumprirá período probatório legal e
será avaliado de acordo com as normas da Comissão Permanente do

Pessoal Docente(CPPD).
§ 2® Excepcionalmente,o ingresso na carreira docente da Unifesp darse-á no cargo de Professor Assistente, após análise e aprovação pelo
CONSU.

Alt.188 Os DepartamentosAcadêmicos estabelecerão as exigências para
contratação dos Professores Visitantes e Substitutos que neles poderão
exercer suas atividades.

Seção 1
Da Transferência de Docentes

Art.189 Poderá haver transferência de docentes:

I-de um para outro Departamento da mesma Unidade Universitária
daUnifesp;

II-dentro da Unifesp: de uma Unidade Universitária para outra do
mesmo Cançus;

III-dentro da Unifesp: de um para outro Campus;
rv-da Unifesp para outra instituição federal de ensino superior;
V-de outra instituição federal de ensino superior para a Unifesp.
§ 1° Na hipótese a que se refere o inciso I deste artigo, deverá haver
aprovação de ambos os Conselhos de Departamento e decisão favorável
da respectiva Congregação da Unidade Universitária.
§ 2° Na hipótese a que se refere o inciso II,deverá haver aprovação nas
Congregações e Conselhos de Canpi,com homologação no CONSU.

§ 3° Na hipótese a que se refere o inciso III,deverá haver aprovação nas
Congregações e Conselhos de Cançi,com homologação no CONSU.
§4° Na hipótese a que se refere o inciso IV, deverá haver aprovação no
Departamento,na Congregação e no Conselho de Cançus,com homo
logação no CONSU.
§5°A transferência de docente da Unifesp para outra instituição federal
de ensino superior, mencionada no inciso IV,somente poderá ser autori
zada se a instituição externa enviar à Unifesp o código de vaga.
§ 6° Na hipótese a que se refere o inciso V, deverão ser observadas as
seguintes condições:
a)o docente deverá ter ingressado na instituição de origem mediante
concurso público de títulos e provas;

b)existência de vaga no quadro da Unifesp,ou mediante a transferên
cia para a Unifesp do código de vaga ocupada pelo interessado na
instituição de origem;

c)votação favorável do Conselho de Departamento e da Congrega
ção para onde é pretendida a transferência;

:a:

d)aprovação pelo CONSU,por maioria absoluta de votos,em vota
ção secreta.
Rubrica

§1°Para a apreciação da transferência de professor de outra instituição
federal de ensino superior para a Unifesp,o CONSU designará banca
especial de docentes cujo parecer constituirá subsídio informativo para o
referido colegiado,com vistas à sua decisão final.
Seção II
Do Regime de Trabalho

Ar1.190 O CONSU baixará normas que definirão e regularão os regi
mes de trabalho de docentes,de acordo com a legislação vigente,ouvida
a Comissão Permanente do Pessoal Docente(CPPD).
Seção III
Do Ingresso na Carreira no Cargo de Professor Adjunto
Ar 1.191 O ingresso na caneira docente da Unifesp ocorrerá por meio de
concurso público de provas e títulos para provimento de cargo de Profes
sor Adjunto.
Art. 192 Aabertura de concurso poderá ocorrer para vagas de reposi
ção(Professor Equivalente)ou para vagas novas,quando se observará o
seguintefluxograma:

a)as Congregações aprovarão as vagas de reposição dosD^^artamiraitos;
b)o Conselho Universitário autorizará a abertura de concurso;
c)as Congregações,com ciência dos Conselhos de Campi,solicita
rão as vagas necessárias,anexandojustificativa;
d)uma comissão nomeada pelo CONSU analisará a pertinência de
cada solicitação e as prioridades;

e)após análise,a comissão encaminhará proposta ao CONSU indi-

Unifesp/SPDM

https://iiitranet.unifesp.br/apps/loc.iliza_servidores/dadosPessoas.ph.

rÚNIFESPl

THIAGO ZAGONEL SERAFINI

Unífesp
Matrícula: 0918275

Crachá: 0918275-7/0001
Cargo: Docente
SIAPE: 20731813

Lotação:[330000000]Depto De Ciências Do Mar-Cbs
Avenida Almirante Saldanha Da Gama,89 Pm PRAIA SP

Campus: BAIXADA SANTISTA
Data de Admissão: 02/12/2013

Oigem: Docente
Situai Cadastral: Ativo
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CAMPUS BAIXADA SANTISTA

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

À Direção do Campus para manifestação,
Atenciosamente,

Mafiana F. S. Guimarães
Divisão de Recursos Humanos

Campus Baixada Santista
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Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
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Campus Baixada Santista
Departamento de Ciências do Mar

Mem. n° 95/2017-DCMar

Em 05 Ó3 outubro de 2017.

i UNIFESP

Prof. Dr. Odair Aguiar Júnior
Direção
UNIFESP - Campus Baixada Santista

Rubrica

Assunto: Redistribuição de Prof. Thiago Zagonel Serafini
Prezado Senhor,

O Conselho do Departamento de Ciências do Mar, reunido em 21 de setembro
de 2017, decidiu montar uma comissão formada por Profa

Melissa Vivacqua

Rodrigues, Prof. Rodrigo Brasil Choueri e Prof. Ronaldo Chrlsto"oletti para avaliar a
solicitação de redistribuição de Prof. Thiago Zagonel Serafmi. Essa comissão
entrevistou Prof. Thiago e redigiu um parecer, que segue em anexo, que foi objeto de
análise e votação em reunião extraordinária ocorrida em 04 de outubro de 2017. Após
análise, o Conselho aprovou a solicitação de redistribuição.
Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários.
Atenciosamente,

Prof. Dr. Gustavo ^mandes Camargo Fonsc ca
c/efe do DCMar

Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 144 - CEP 11070-100 - Santos-SP

E-mail: giubottini@gmail.com
Tel./Fax: (13) 3229-0372

^UNIFESP^.
i g

Universidade Federal de São Píiulo
Campus Baixada Santista

« 1
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Santos, 28 de setembro de 2017

UNIFESP
Prof Dr Gustavo Fonseca

Chefe do Departamento de Ciências do.Mar
Rubrica

Ref. Avaliação da solicitação de redistribuição do docente Thiago Serafini

Prezado Professor,

A Comissão designada pelo Conselho do Departamento de Ciênc as do Mar para

avaliação da solicitação de redistribuição do Prof Dr Thiago Serafini do DCMár/UNIFESP para a
UFPR sugere a aprovação da solicitação, de acordo com os argumentos e condições abaixo
explicitados:

i. a partir da análise dos documentos e entrevista realizada com o Prof^ Dr Thiago Serafini
na data de 27 de setembro de 2017, reconhecemos as motivações do referido Professor em

relação as suas questões pessoais e familiares e, considerando a legislação vigente e o direito à
mobilidade entre IFES, entendemos que estas motivações são pertinentes e essenciais para o
bom desenvolvimento das atividades do docente. Cabe ressaltar que o ProfDr Thiago Serafini
dedicou-se com afinco às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão junto ao DCMar
desde a sua chegada em dezembro de 2013.

ii. o perfil do Prof Dr Thiago Serafini e sua dedicação foram eissenciais para o
desenvolvimento da área de Gestão Costeira na UNIFESP, a partir de uma visão interdisciplinar e

integradora das dimensões ambientais, políticas e sociais. Assim, ressaltamos a importância e
necessidade de um profissional nesta mesma área para o desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão em todos os cursos de graduação vinculados ao DCMar, e indicamos
que para a aprovação da presente redistribuição é essencial que a vaga #898932 fornecida pela
UFPR (Processo 23075.183623/2017-97) seja concursada sob o mesmo: perfil de 'Gestão

Costeira', vinculada ao Departamento de Ciências do Mar do Campusj Baixada Santista,

imediatamente após o seu recebimento,

j

iii. o Prof Dr Thiago Serafini é responsável por um módulo obrigatório de graduação

(Gestão Costeira Integrada) e ativo colaborador em outros três módulos'(Meio Ambiente e
Desenvolvimento, Gestão Costeira Integrada II e Casos Motivadores em Ciências do Mar) nos

quais o perfil de um docente na área de gestão costeira é essencial para o desenvolvimento das
atividades não apenas nestas Unidades Curriculares, mas principalmente para a consolidação dos

pressupostos epistemológicos caros aos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pósgraduação e à construção do perfil dos egressos dos cursos no âmbito do Departamento de
Ciências do Mar desta instituição. Adicionalmente, reitera-se que o perfil do docente em questão

representa área de atuação estratégica também em ensino, pesquisa è extensão para o
cumprimento da missão e atendimento dos valores expressos no Projeto Po|ííico Pedagógico do
Instituto do Mar, atualmente em fase de tramitação e avaliação pelas instâncias competentes.

Cabe ressaltar que o perfil de atuação do Prof Thiago Serafini, atualmente, não pode ser
substituído por qualquer outro docente atualmente vinculado ao DCMar. Desta forma, até a

Universidade Federal de São Paulo
Campus Baixada Santista

lilllvillll

realização do concurso anteriormente mencionado, indicamos que o módulo de Gestão Costeira

Integrada será coordenado interinamente pela Profa Dra Melissa Vivacqua. As atividades e cargas
horárias dos demais módulos que no momento atual estão sob responsabilidace do Prof Thiago
Serafini ficarão provisoriamente sob responsabilidade dos professores coordenadores das
respectivas UCs {a saber, Profa Dra Melissa Vivacqua, Prof Dr Rodrigo Choueri o Prof Dr Ronaldo
Christofoletti), até que seja concursado o docente na área de Gestão Costeira Integrada.

Atenciosamente,

r i ikiipPSP

Rubrica

Profa-Dra Melissa Vivacqua

Prof Dr Rodrigo Choueri

ChrisKifdIetti

Ministério da Educação

^UNIFESIL

Universidade Federal de São Paulo

•.<v

Campus Baixada Santísta
Direção Acadêmica

Santos, 20 de f utubro de 2017.

Of. n" I08/2017-DIRACAD

Ao Senhor

Ederson da Costa Gonçalves
Núcleo de Mobilidade
Pró-Pessoas

Prezado Senhor,

Comunicamos a aprovação, em reunião ordinária da Congregação, ocorrida em 19 de
outubro, da redistribuição do Prof. Dr. Thiago Zagonel Serafim, atualmen le servidor docente
lotado no Departamento de Ciências do Mar do Campus Baixada Santista da UNIFESP para a
Universidade Federal do Paraná/UFPR,com contrapartida de vaga.

Prof. Dr. õdair Aguiar^Enior
Diretor em Exer^çámo
UNIFESP - Campus Baixada Santista

Rua Silva Jardim, 136-CEP 11015-020 - Santos-SP

Tel./Fax:(13) 3229-0130

^UNirr:
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Universidade Federal de São Paulo
Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas
Núcleo de Mobilidade

Processo n. 23075.183623/2017-97

À Pró-Reitoria de Gestão Com Pessoas- Unifesp
Ao Pró-Reitor Prof. Murched OmarTaha

Trata o presente processo redistribuiçáo do cargo de Proftíssor do Magistério
Superior/Docente, atualmente ocupado pelo servidor Thiago Zagonel Serafini,
SIAPE 20731813, atualmente lotado no Departamento de Ciíncias do Mar do

Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paul )-UNIFESP, para o
Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná-UFPR.

A UFPR já se manifestou favoravelmente à redistribuição e em contrapartida
oferece o código de vaga n° 0898932, do cargo de Profe isor do Magistério
Superior/Docente, que se encontra desocupado e não compromt tido com concursos
em andamento ou vigente.

Encaminhamos processo em epígrafe para que seja submetido ao Conselho
da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas/CONPESSOAS.

Em 10 de novembro de 2017.

Núcleo de Mobilidade

/

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas
UNIFESP

lêhte e De Acordo

Adriana Franco

Coordenadora do Núcleo de Mobilidade
Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas
UNIFESP

17NOVZ017
Rua Sena Madurcira, 1.500 - Térreo - CEP 04021-001 - Sio Paulo- SP
Telefones: 5083.2120-5549.7890

Emall: segespí^unifesp.br

Ministério da Educação
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Universidade Federai de São Paulo

nmintE

Pró-Reítoria de Gestão com Pessoas

DESPACHO
Em 15 de dezembro de 2017

Processo n° 23075.183623/2017-97

Interessado: Thiago Zagonel Serafmi
Assunto: Redistribuição

Comunico que, em reunião do Conselho de Gestão com P ssoas do dia 12 de
dezembro de 2017, foi aprovada por unanimidade a redistribuição do ser\ idor Thiago Zagonel
Serafini, docente lotado no Departamento de Ciências do Mar do Campu.*^ Baixada Santista da
Universidade Federal de São Paulo, para o Centro de Estudos do Mar da Ur tversidade Federal do
Paraná. Encaminhe-se o processo em referência ao Conselho Universitá io da Unifesp, para
deliberação.

PROF. DR. MURCHEDOMAR TAHA
Pró-Reitor de Gestão com Pessoas

"jt. '2-

Rua Sena Madureira, 1.500 -Térreo

Vila Clementina - CEP 04021-00!-São Paulo- Cc^ital
E-mail: propessoas@unifesp.br

i lFESP

\i IU.\P

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

UNIF^P
DESPACHO
Em 22 de dezembro de 2017
Rubrica

Processo n° 23075.183623/2017-97

Interessado: Thiago Zagonel Serafini
Assunto: Redistribuição

Encaminhe-se ao Núcleo de Mobilidade desta Pró-reitoria de Gestão com Pessoas,
para as providências de alçada.

•

PROF. DR. MimmED OMAR TAHA
Pró-Reitor ae Gestão com Pessoas

Rua Sena Madureira, 1.500-Térreo

Vila Clementina - CEP 04021-001 -São Paulo - Capital
E-mail: propessoas@unifesp.br

UNIFESP

N°_3^
SERVIÇO PUBUCO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÂO PAULO
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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS

OFÍCIO N°^i§'/PROPESSOAS/ 2017-ecg

São Paulo, 28 de dezembro de 2017.

limo. Senhor
Mauro Luiz Rabelo

Diretoria de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior

SESu - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Prezado Diretor,

Ao cumprimentá-lo, informamos a Vossa Senhoria que houve jm acordo entre a
Universidade Federal do Paraná - UFPR e a Universidade Federí I de São Paulo -

UNIFESP, para a redistribuição do cargo de Professor do Magistério Superior, ocupado
pelo servidor Thiago Zagonel Serafini, Siape n° 20731813, pertencente ao quadro dos
servidores da UNIFESP.

Conforme as folhas n° 25 e seguintes, deste processo, as Ins ituições envolvidas
ratificam o interesse quanto à redistribuição do cargo ocupado pelo se \^idor.

Informamos que em contrapartida a UFPR disponibiliza o código de vaga
desocupado n° 0898932, de cargo de Professor do Magistério Superior, não
comprometido com concurso em andamento ou vigente (fis. 46).

Encaminhamos o processo de n° 23075.183623/2017-97, a firn de que seja dado
prosseguimento ao pleito, junto a esse Ministério.

Informamos que o referido processo foi aberto na UFPR e tr imitou parcialmente
pelo Sistema Eletrônico de Informações-SEI.
Agradecemos a atenção e reiteramos nossos protestos do elevada estima e
consideração.

Atenciosamente.

iUVA '

Murched Omdc^Taha

Pró-Reitor de Gestão com Pessoas
UNIFESP
Roa Sena Madureira, 1.500 - Térreo - CEP 04021-001 - Sio Paulo - SP

E-maíl: propessoas@unifesp.br

UNIFESP

Rubrica

m
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N® 175, tefça-feira, 12 de setembro de 2017

<u Staului
Uiuverw!. na cidade SiaJiai/Lituâoia. em regime de
na
Siauliai Univeroty

inciso t. da ' F/88, com redação dada pela Emenda Constitucianal
o* 41/2003 c mm provemos calculados de acordo eom o art 2*.
inciBo I. da Le, n" 10 887/2004; St^e n" 6389626 - Médieo-Ârea

/SW I677-70S0

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS

tempo
tempo iDKanl.
inlegtaL com
com

PORTARIAS DE II DE SETEMBRO DE 2011

A DIRFTORA 00 CElíTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
EXATAS, nomead» pela Poitana n. 6S 963. de 07 dc janeiro de 2014UESM 00 ueo de niu alnbuicAet legais, em virtude da delegaçOo de

énus limitado, sem prejuízos do seus venci

meolM
mentos.

MAURlLIO DE ABREU MONTEIRO
PORTARIA N'
N'ÍJ2t. DE 4 DE SETEMBRO DE 2017

comBetfBcui atnbuida pela Portaria n S5 927. de 29 de setembro de
0
Ü REITOR DA
t
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E
SUDESTE
SUDESTE DO
DO PARÁ
PARÁ - UNIFESSPA. no uso de suo» alnbutçdes. em

JOOMIFSM. resolve

N' 174-DispenBu Lúcio Stiauaboseo Domeles. Matricula SIAPE
2278427. ocupanie do cargo de Professor }° Grau, do Quadro Único
de Peatoal da UFSM. i partir de II de setembro de 21)17 e a pedido

do mesmo, da fuocSo Ã; Coordenador do Curso de Física (FUC-

conformidade com o ddecreta presidencial dc 15 de setembro de 2016.
publicaria no Diánn C
pubiicatln
Oficial da União n' |79. dc 16 dc setembro de
2016. icçâo
aeçlo 02. pM'
01. resolve
Eaonciar do Cargo de Direção de DIRETOR-ADJUNTO.
Exonerar

0001). FCC004, para o qual havia sido designado pela Ponana o.

00-04,
CD-04. INSTITUTO DE ENGENHARIA DO ARAGUAIA desta

048/20I7^CNE. publicada no DOU de 24/03^017. Setia í Pigina

Univcrsidailc, o servid
UnivcrsKiJuk.
servidor PERJCLES CRISIRON PONTES, a contai

34.

de 26 de outubro de i2017

(Ativo), de ac« ^to com os art 215 c 217. inciso I. e art 222, inciso

VII. olinen 'b*. >rem 6. da Lei n* 8.112/90, cora redação dada pela Lei
n* 13 I35/2UI5 assegurada pelo art. 40. { 7*. inciso II, da CF/88,
eom redação cida pela Emenda CoasUtuciouaJ n* 41/2003 e com
proventos calci todos dc acordo com o an 2*. inciso II, da Lei n*
10 887/2UU4

Art 2* Em conseqüência, declarar vago o cargo de Médico-

Área. código d vaga n* 707032
Art 3* • Os efeitos decorremei desa Poitatia retroagen a
29/1)8/2017, dai

ANA LÚCIA DE ASSIS SIMÕES

n - Esta Portaria entra em rigor na data de sua publicafSo.

PO-fTARIAS DE I SETEMBRO DE 20)7

MAURlLIO DE ABREU MONTEIRO

N> I76-DESK:NAR Rogemar Aadrt RiHèl, Matricula SIAPE
1.741912. ocupante <k> caigo de Professor de 3* Ciaa do Quadro

UNIVERSTOA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO TRIÂNGULO
uANGULO
MINEIRO

Único de Pessoal tia UFSM. para exercer a Funç&a de Coordenador
áo Curso de Física (FUC-OOOl). FCC.004

II• Esta Poitana entra em vigor na data de tua publicBçlo e

PORTARIA N< I.03S. DE 16 DE ACOSTO
2017
t) DE 20)7
rvici/xiciA n

tem validade de dois anos
A
A

REITORA
REITOR^

DA

UNIVERSIDADE

00
FEDERAL Dü

TRIÂNGULO MINEIRO,
repmentais o cnnoonTWÀNGULO
MINEI no uso dc atribuições reémenlais

SONlA ZANINI CECHIN

siderande
siderando o
o An.
An 95
95 di
da

Ui I112 dc 1990 e o Decreto n'
n* 1.387/95.
1 1876)»

aitcrarlo pelo Decreto n° 2 349/97. Decreto 5 707/06 ic 23/02J06 c

PORTARIA

Autorizar
Aulonzar a
a se
servidora Mcire Soares de Alaide.
Professora do
lide. Profesaorado
Magisieno Supcnor.
Supcnor. S
Siape 2031540, e Médico-Ârea. Sumc 1122033.

A Reilota da Universidade Federai dc 58o Paulo, no uso de

tuas atribuifíes le^s c estatutárias, resolve
An r - Delcgtf eempeldncu ao Pr64lcitor de Gestão com
Pessoas. Prof Dr MURCHED OMAR TAHA. para.

r

Ã RI TORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO

TRIÂNGULO «(INEfRO, rkome4ida peU Pnuidenâ da Rfipúbltca por

Decreto de 12 ie agosto de 2014. publicado no DOU do dia 13
subsequente, m uso das atnbuições regimentais resolve

N*-1 1119 - An ' - Dispensar o servidor EVERTON RIBEIRO SAN-

DRI LOPES. SiAPE 2918146, ocupawe do cargo de ASSISTENTE

^ ADMINIS RAÇÃO, eomo Secretário do instirulo tic Educação,
Letras, Anct, ( rocias Humanas e Sociais (FG-S) desta Universidade.

ft 23ffiíwe «partir tb^P-br^-Modesb
„
Art. T Em consequcncio. tvvogar a Poitaru n

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
3.474, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017

do óbito do seividoi

iSféc^404rt
Portaria MEC n" 404/09. resolve

318. DOU

* 20/05/2016.

r\a^o'l7^^ N» 1 111) - Dct.çnai a servidora KELLY APAREODA DOS REIS,

a aJulor-sc
n peiiodci de 06/09/2017 a 18/09/2017. para
afesiar-se do pais no

participar do '26ih
Ci
'26ih Coiureu
Entopean AcsBemv Den^loll^
Deimalology atui
VifneamlDg,v", em
Oci
Vcneamlogy*,
em Gcncbie/Suiça.
com Ônus liniitado
(Proceen n'
n°
itado (Promo
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CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

SCS - B - Quadra 09 - Lote C - Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A
Brasília, DF. CEP 70308-200. - http://www.mdh.gov.br/sobre/participacao-social/cndh
Oficio n" 225/2017/SEI/CNDH/SNC/MDH

Brasília, 27 de dezembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor

MENDONÇA FILHO

Ministro de Estado da Educação
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, BI. L - 8° Andar - Gabinete
70047-900 - Brasília - DF

Telefone:(61) 2022-7828 / 7822

E-maií: gabinetedoministro/rTrnec.gov.br: chefiadegabinetegm@niec.gov.br;

Assunto: Resolução n" 7, de 23 de agosto de 2017. Sobre a garantia de direitos e livre debate sobre
gênero e sexualidade humana em âmbito escolar.

Senhor Ministro,

f

Cumprimentando-o cordialmente, apresento o Conselho Nacional dos Direitos Humanos

(CNDH), órgão criado pela Lei n'' 12.986, de 02 de junho de 2014, e que tem por finalidade a promoção e
a defesa dos direitos humanos mediante ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras das
condutas e situações de ameaça ou violação desses direitos, e a proteção aos direitos e garantias
fundamentais, individuais, coletivos ou sociais previstos na Constituição Federal, nos tratados e atos
internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil.

2O CNDH,no uso de suas atribuições legais e dando cumprimento à deliberação unânime do
colegiado tomada em sua 29" Reunião Ordinária, realizada nos dias 23 e 24 de agosto de 2017, aprovou a
Resolução n° 07, de 23 de agosto de 2017, que dispõe sobre posicionamento deste Conselho Nacional
dos Direitos Humanos na garantia de direitos e livre debate sobre gênero e sexualidade humana em
âmbito escolar, a qual encaminho em anexo.

3-

Solicito a gentileza de dar ciência desta Resolução às secretarias estaduais, distrital e

municipais de educação.

4Ao ensejo, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários
por meio do endereço eletrônico: cndh@mdh.gov.br ou pelos telefones(61)2027-3907 / 3349.
file:///C:/Users/lucascosta/AppData/Local/Microsoft/Windows/T6mporary%20lntemet%20Files/Content.Outlook/AIO0YDXV/Oficio_0374960.html
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Atenciosamente,

FABIANA GALERA SEVERO
Presidenta

Conselho Nacional dos Direitos Humanos

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Galera Severo, Usuário Externo, em 08/01/2018,
a'^Mn3tur3

às 14.04.

eletrônica

^
autenticidade
deste verificador
documento0374960
pode ser econferida
siteAB878FE5.
http://sei.mdh.sov.hr/autenticidade.
informando
o código
o códigono
CRC

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o
Processo n° 00005.200343/2017-89

SEI n-0374960

file:///C:/Users/lucascosta/AppOata/Local/Microsoft/Wíndows/Temporary%20lnternet%20Fíles/Content.Outlook/AIOOYDXV/Oficio 0374960.html

2/2

:: SEI / MJ - 4996693 - Resolução

29/08/2017

4996693

08000.044747/2017-38

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

RESOLUÇÃO

7, DE 23 DE AGOSTO DE 2017

Dispõe sobre posicionamento deste Conselho
Nacional

dos

Direitos

Humanos

-

CNDH

na garantia de direitos e livre debate sobre gênero e
sexualidade humana em âmbito escolar.

O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - CNDH, no exercício das atribuições
previstas no art. 4^^ da Lei 12.986/14, e dando cumprimento à deliberação tomada em sua 29® Reunião
Ordinária, realizada nos dias 23 e 24 de agosto de 2017:

CONSIDERANDO a recente aprovação de leis estaduais e municipais voltadas a impedir a livre discussão
de idéias em âmbito escolar, a partir de iniciativa de movimento equivocadamente denominado "escola
sem partido";

CONSIDERANDO a recente aprovação de leis municipais que visam impedir, também no ambiente
escolar, qualquer referência ou discussão sobre gênero e sexualidade humana;
CONSIDERANDO que. além das iniciativas legislativas mencionadas, foram também disponibilizados,
em sites na Internet, modelos de notificação extrajudicial que ameaçam diretores e professores de escolas
com processos judiciais, caso estes insistam em abordar conteúdos relacionados a gênero e sexualidade em
saia de aula;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 206 da Constituição brasileira, são princípios da educação
nacional a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e o
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3° da Constituição, são objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor. idade e quaisquer outras formas de discriminação;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
Federal 9.394/94), o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, dentre outros: I - igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância (...); VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
http://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visuali2ar&id_documento=5925144&infra_sistema...
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(...) X - valorização da experiência extraescolar; XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais; XII - consideração com a diversidade étnico-racial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal
8.069/90), a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, dentre
outros direitos, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o direito de ser
respeitado por seus educadores;

CONSIDERANDO que o parágrafo único do mesmo artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente
assegura aos pais ou responsáveis o direito de "ter ciência do processo pedagógico, bem como de
participar da definição das propostas educacionais", mas não o de impor, unilateralmente, o conteúdo
pedagógico abordado na escola:

CONSIDERANDO que a educação formal (constituída pelo sistema educacional público e privado é
estruturada em diferentes níveis, estendendo-se desde a educação infantil até os níveis mais elevados de
ensino, com progressão fortemente regulada) não se confunde, nem está subordinada à educação informal
(constituída por processos formativos que envolvem troca de conhecimentos, experiências, valores e
atitudes na sociedade, na comunidade e na família como um processo que dura toda a vida), sendo ambas
complementares;

CONSIDERANDO que, conforme ressaltado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão na ADI 5537
MC/AL, a supressão de campos inteiros do saber da sala de aula desfavorece o pleno desenvolvimento da
pessoa;

CONSIDERANDO que, como registrou o Ministério da Educação, por ocasião do julgamento da mesma
ADI, ao definir a neutralidade como um princípio educacional, medidas como as veiculadas pela lei
alagoana "contradizem o princípio constitucional do pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, uma
vez que tal pluralidade efetiva-se somente mediante o reconhecimento da diversidade do pensamento e dos
diferentes saberes e práticas";

CONSIDERANDO que. na mesma manifestação, o Ministério da Educação registrou que "o cerceamento
do exercício docente fere a Constituição brasileira, ao restringir o papel do professor, estabelecer a censura
de determinados conteúdos e materiais didáticos, além de proibir o livre debate no ambiente escolar. Da
mesma forma, esse cerceamento pedagógico impede o cumprimento do princípio constitucional que
assegura aos estudantes a liberdade de aprender em um sistema educacional inclusivo";

CONSIDERANDO que, como salientado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, na ADI 5.537 MC/AL,"a
idéia de neutralidade política e ideológica da lei estadual [de Alagoas n® 7.800/16] é antagônica à de
proteção ao pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e à promoção da tolerância, tal como
previstas na Lei de Diretrizes e Bases";

CONSIDERANDO, outrossim, que, como ressaltado pelo Supremo Tribunal Federal na mesma decisão,
"o nível de generalidade com o que as muitas vedações previstas pela Lei 7.800/2016 foram formuladas
gera um risco de aplicação seletiva e parcial das normas, por meio da qual será possível imputar todo
tipo de infrações aos professores que não partilhem da visão dominante em uma determinada escola ou
que sejam menos simpáticos à sua direção";
CONSIDERANDO que, segundo a jurisprudência internacional, o direito à educação da criança e do
adolescente, nele compreendido o direito a uma formação escolar que favoreça a autonomia individual, o
acesso a múltiplas visões de mundo, o respeito aos direitos humanos e o pensamento crítico, tem primazia,
em caso de conflito, sobre o direito dos pais a conformarem o sistema educacional às suas concepções
morais particulares. Especificamente, o direito de pais e tutores a que seus filhos ou pupilos recebam
educação religiosa e moral que esteja de acordo com as próprias convicções não pode se sobrepor aos
princípios de uma educação democrática e pluralista, enunciados no art. 13, item 2, da Convenção
Americana de Direitos Humanos(parecer do PGR na ADI 5.537/AL e 5.580/AL);

CONSIDERANDO que as leis municipais impugnadas no Supremo Tribunal Federal, assim como os
modelos de notificação difundidos, incorrem também em inconstitucional discriminação ao referirem-se
de forma preconceituosa à homossexualidade, bissexualidade e transsexualidade como critérios de
diferenciação entre o que deve e o que não deve ser falado em ambiente escolar;

CONSIDERANDO que a censura a assuntos relacionados à orientação sexual e à identidade de gênero
constitui grave obstáculo ao direito fundamental de acesso e permanência de crianças e adolescentes na
http://sei.mj.9ov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documenlo=5925144&infra_sistema...
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escola, pois contribui para um ambiente hostil no qual as diferenças não são respeitadas, dificultando o
aprendizado e o processo de socialização;

CONSIDERANDO que os princípios internacionais que tratam de orientação sexual e identidade de
gênero são precisos em determinar que os Estados, no dever de garantir o direito à igualdade e à nãodiscriminaçào, implementem todas as ações apropriadas, inclusive programas de educação e treinamento,
com a perspectiva de eliminar atitudes ou comportamentos preconceituosos ou discriminatórios
relacionados à idéia de inferioridade ou superioridade de qualquer orientação sexual, identidade ou
expressão de gênero.

CONSIDERANDO que. como salientado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão liminar na ADPF
461/PR. iniciativas tais como as veiculadas pelas leis municipais que proíbem discussões ou referências a
gênero e sexualidade impõem "aos educandos o desconhecimento e a ignorância sobre uma dimensão
fundamentai da experiência humana e têm. ainda, por conseqüência, impedir que a educação desempenhe
seu papel fundamental de transformação cultural, de promoção da igualdade e da própria proteção integral
assegurada pela Constituição às crianças e aos jovens";

CONSIDERANDO que, como também salientado na ADPF 461/PR,"é na escola que alguns jovens são
identificados, pela primeira vez. como afeminados ou masculinizados. em que o padrão cultural
naturalizado é identificado como o comportamento "normal", em que a conduta dele divergente é rotulada
como comportamento "anormal" e na qual se naturaliza o estigma. Nesse sentido, o mero silêncio da

escola nessa matéria, a não identificação do preconceito, a omissão em combater a ridicularização das

identidades de gênero e orientações sexuais, ou em ensinar o respeito à diversidade, é replicadora da
discriminação e contribui para a consolidação da violência às crianças homo e Irans'";

CONSIDERANDO, por outro lado, que também "é na escola que se pode aprender que todos os seres
humanos são dignos de igual respeito e consideração", sendo que "o não enfrentamento do estigma e do
preconceito nas escolas, principal espaço de aquisição de conhecimento e de socialização das crianças,
contribui para a perpetuação de tais condutas e para a sistemática violação da autoestima e da dignidade de
crianças e jovens. Não tratar de gênero e de orientação sexual na escola viola, portanto, o princípio da
proteção integral [à criança e ao adolescente] assegurado pela Constituição" (STF, decisão liminar na
ADPF 461/PR);

RESOLVE:

Art. r MANIFESTAR SEU REPÚDIO a quaisquer iniciativas, públicas ou particulares, que tenham como
objetivo restringir a liberdade de comunicação em ambiente escolar, no que se refere a assuntos ou temas
da vida política local, nacional ou internacional ou cercear o pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas, previsto na Constituição;

Art. 2° REPUDIAR também quaisquer iniciativas, públicas ou privadas, que tenham por objetivo impedir
a referência a gênero e sexualidade em ambiente escolar, bem como impedir programas voltados à
promoção da igualdade e ao combate à discriminação em tais assuntos, respeitados, evidentemente, as
necessidades e o conteúdo apropriado para cada idade;

Art. 3° SUGERIR, ainda, que o Conselho Nacional da Educação efetivamente esclareça a todos os
gestores e instituições pertencentes ao sistema sobre a inconstitucionalidade das iniciativas objeto da ADI
5.537 MC/AL e da ADPF 461/PR.

Art. 4° ENCAMINHAR, tendo em vista a abrangência nacional das iniciativas aqui referidas, cópia da
presente Resolução aos seguintes órgãos, sem prejuízo da disponibilização pública do documento na rede
mundial de computadores:

a) Ministério da Educação (Ministro, Secretaria de Articulação com os Sistemas de
Ensino - SASE, Secretaria de Educação Básica - SEB. Secretaria de Educação
Continuada, Alfabelização. Diversidade e Inclusão - SECADi. Secretaria de Educação
http://sei,mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documentojmprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5925144&infra_sistema... 3/5
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Profissional e Tecnológica — SETEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira — INEP e Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE);

b) Secretarias Estaduais, Distrital e Municipais de Educação;
c) Supremo Tribunal Federal, aos Excelentíssimos Ministros relatores das ADIs e

ADPFs de números: ADPF 460; ADPF 461, ADPF 462, ADPF 465; ADPF 466; ADPF
467 e ADI 5537;

d) Ministério de Direitos Humanos (Secretaria Nacional de Cidadania - SNC/MDH,
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente SNPDCA/MDH);

e) Secretaria Especial de Política para as Mulheres;

f) Conselho Nacional do Ministério Público — CNMP (Presidência, Comissão de
Educação e Comissão de Direitos Fundamentais);
g) Conselho Nacional de Procuradores Gerais — CNPG;
h) Câmara dos Deputados(membros da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e da
Comissão de Educação);

i) Senado Federal (membros da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa e da Comissão de Educação. Cultura e Esporte);
j) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
k) Conselho Federal de Psicologia - CFP;

1) Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE;
m)Federação Nacional das Escolas Particulares - FENEP;
n) Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino-CONFENEN;
o) Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino - CONTEE

p) União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES;
q) União Nacional dos Estudantes - UNE;

r) Conselhos estaduais e distrital de Direitos Humanos;

s) Conselho nacional, estaduais e distrital de Combate à Discriminação e Promoção dos
Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais;
t) Conselho nacional, estaduais, distrital e municipais de Educação;
u) Conselho nacional, estaduais e distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DARCI FRIGO
Presidente

Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH

I*
aiunatura

eiHrónka

Documento assinado eletronicamente por Darci Frigo. Usuário Externo, em 29/08/2017, às 16:34,
conforme o § 2° do art. 12 da Medida Provisória n° 2.200-1/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.nutentica.mi.gov.hr informando o
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código verificador 4996693 e o código CRC F1B75FF7
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site httD://ww\v.iustica.gov.br/acesso-asistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.

Referência: Processo n9 08000.044747/2017-38
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Mensagem original

De: MDH/E-mail do CNDH rmailto:cndh@mdh.gov.br1 Enviada em: terça-feira, 9 de janeiro
de 2018 09:58

Para: Gabinete do Ministro <GabinetedoMinistro'V7 mec.gov.br>: Chefia de Gabinete GM
<ChcfiaGm''7nnec.gov.br>: barbara.cstanislau^^7'mdh.gov.br: cndhf77mdh.gov.br

Assunto: Resolução n° 7, de 23 de agosto de 2017. Sobre a garantia de direitos e livre debate
sobre gênero e sexualidade humana em âmbito escolar.
Senhor Ministro,
A par de cumprimentá-lo envio Oficio do Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH

que encaminha Resolução n° 7, de 23 de agosto de 2017, sobre a garantia de direitos e livre
debate sobre gênero e sexualidade humana em âmbito escolar.
FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente,
Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH
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CAMPUS FLORESTAL

35.690-000 - FLORESTAL - MINAS GERAIS - BRASIL

Florestal, 09 de junho de 2017.
limo. Sr.

Prof. Antônio Cézar Pereira CalU

DD. Diretora Geral da UFV - Campus Florestal

REF: PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO PARA O CEFET-MG

Gostaria de solicitar minha redistribuição para o Centro Federal de Educação Tecnológica de

Minas Gerais (CEFET-MG). O motivo principal do pedido é o fato de residir em Belo Horizonte e
ter que me deslocar diariamente para Florestal/MG, incorrendo em riscos de vida e gastos
financeiros adicionais. Esta situação tem sido agravada pelo fato de estar com 22 semanas de
gestação.

Conforme ofício expedido pela Diretoria Geral do CEFET-MG, o processo de redistribuição

já foi aprovado pela referida instituição, havendo o código de vaga em contrapartida já
disponibilizado.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e solicitações.
Atenciosamente,

/Gf(>/UÇXAA^ Af
Alariana Mayuníi Pereira de Souza
Matrícula 10331-4
SIAPE 1806301

Professora do Curso de Administração
Universidade Federal de Viçosa - Campus Florestal

De acordo:

De acordo:

Data: UP/obld-

Data:

\RloeUa{^

Diretoria Geral

Chefia do Instituto de Ciências Humanas

UFV - Campus Florestal

UFV - Campus Florestal

Antônio Cézar Pereira Caltt
Diretor Geral

UFV/Camptvs de Fiorestai

PROF'DR' MARIA LUIZA LEÃO
Matrícula UFV n"6046-1
Cnoli do mstituio de Cièncua Hmanas
UFV Campus Flon

07 5 4 9 /I7
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
Av. Amazonas, 5253- Bairro Nova Suíça Belo Horizonie-MG 30421-169
Telefone:(31)3319-7006/7007 - E-mail; pahineiefátadm.cefclm^.hr

Ofício no 185/2017/DG/CEFET-MG/MEC
Beto Horizonte, 07 de juniio de 2017.

A Vossa Senhoria

Profa. Nilda de Fátima Ferreira Soares

Reitora da Universidade Federal de Viçosa
Avenida Reter Henry Rolfs, s/n - Campus Universitário
36570-900 - Viçosa - MG

Ref.: Redistribuição de Mariana MayumI Pereira de Souza - Processo no
23062.001620/2017-93.

Magnífica Reitora,

Com

os

nossos

cordiais

cumprimentos,

consultamos-lhe

sobre

a

possibilidade de redistribuição da servidora Mariana Mayumí Pereira de
Souza, matrícula SIAPE 1806301, ocupante do cargo de Professora da
Carreira de Magistério Superior, lotada no Campus Florestal dessa
Universidade, para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais (CEFET-MG).

Informamos-lhe, ainda, que o código de vaga da Carreira de Magistério
Superior ofertado em contrapartida é 0303153, e que não há concurso

público em andamento ou em vigência para preenchimento do cargo de
Professor da Carreira de Magistério Superior nesta Instituição.

Caso V.Exa. esteja de acordo, solicítamos-lhe que envie o presente
processo ao Ministério da Educação, para que sejam tomadas as
providências cabíveis.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

vví> Sc\
Prof. Fíávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral

N°

UFV

UNIVERSIDADE

FOLHA DE

FEDERAL DE

Campus UFV-norestal/Ccdaf

VIÇOSA

FOLHA; RUBRICA:

DESPACHOS

0^

ãí-

Ilustríssimo Senhor

Ely Rosa
Pró- Reitor de Gestão de Pessoas

UFV - Viçosa

Senhor Pró-Reitor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, o processo 007549/2017, da Professora Mariana Mayumi
Pereira de Souza, que solicita redistribuição para o CEFET - MG, com parecer e avaliação

favoráveis do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, mediante contrapartida de código de vaga
ofertado pelo CEFET (folha 2).
Assim, solicitamos providências.

Atenciosamente,

Data:

20/06/2017

Assinatura e Carimbo:

Antônio Gézar Pereira Calii
Diretor Geral

UFV/Campus de Florestai

N°DO PROCESSO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

ri-/+-

FOLHA DE
FOLHA

DESPACHOS

SERVIÇO DE PROVIMENTO,ACOMPANHAMENTO

0^

E AVALIAÇÃO

À Senhora
Prof. Nilda de Fátima Ferreira Soares

Presidente do Conselho Universitário
UFV

Viçosa, 29 de junho de 2017.

Encaminhamos para deliberação, o pedido de redistribuição de Mariana
Mayumi Pereira de Souza, ocupante do cargo de Professor da Carreira do Magistério
Superior, da UFV - Campus Florestal para o CEFET-MG.
Informamos que o CEFET-MG oferecerá o código de vaga 303153 em
contrapartida à redistribuição.

Respeitosamente,

CARLOS DE CASTRO GOULART
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

RUBRICA

jyo
UNIVERSIDADE

FOLHA DE

FEDERAL DE

DESPACHOS

007549/2017

VIÇOSA
FOLHA:

RUBRICA

íOS

O CEPE, em sua 534® reunião, realizada no dia 16.08.2017, aprovou a solicitação d^docente Mariana
Mayumi Pereira de Souza, de redistribuição da UFV Campus Florestal para o Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Encaminhe-se à Subcomissão de Recursos

Humanos do CONSU para análise e parecer.
Viçosa, 21.08.2017

Hennbue de Oliveira
Seuretárioüebrgâos Colegiados

UNIVERSIDADE

N°
FOLHA DE

FEDERAL DE

VIÇOSA

007549/2017

FOLHA:

RUBRICA:

DESPACHOS
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À Senhora
Prof Nilda de Fátima Ferreira Soares

Magnífica Reitera da UFV
Presidente do Conselho Universitário

Senhora Presidente,

A Subcomissão de Recursos Humanos do Conselho Universitário analisou o presente
Processo, que tem como parte interessada Mariana Mayumi Pereira de Souza (matrícula UFV
10331-4), Professora, Adjunta do curso de Administração da Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal, da carreira de Magistério Superior, sendo o assunto "Solicita redistribuição para
o CEFET-MG".

Após análise do presente processo e considerando que: nas folhas n° 124 e 125 a
diponibilidade do código de vaga n° 0303153 como contrapartida, além da manifestação favorável
do CEPE da UFV (fl. 126), a Subcomissão de Recursos Humanos do CONSU manifesta-se
favoravelmente à solicitação, à redistribuição da professora Mariana Mayumi Pereira de Souza
para o CEFET-MG em contrapartida a disposição do código de vaga n° 0303153 para a UFV
Este é o nosso parecer.

Respeitosamente,

Viçosa, 18 de outubro de 2017.

Antônio Cleber Gonçalves Tibiriçá - 5844-0/UFV
Ato 26/2014/Consu, de 20/05/2014

Eduardo Jaime Quirós Batres -6096-8/UFV
Ato 22/2015/Consu, de 14/05/2015

Ife

José Mauro Ferreira - 5806-8/UFV

Leonardo Gonçal^gs redroti - 11304-2AJFV

Ato 32/2014/Consu, de 27/06/2014

Ato 21/2015/Consu, de 14/05/2015

Márcio de Lucca Filho - 8272-4/UFV

Teresinha de Jesus Ferreira - 7722-4/UFV

Ato 32/2015/Consu, de 15/12/2015

Ato 09/2013/Consu, de 25/06/2013

N»

UNIVERSIDADE

FOLHA DE

FEDERAL DE VIÇOSA

DESPACHOS
FOLHA:
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007549/2017

RUBRICA:

m

o CONSU,em sua 422® reunião, segunda sessão, realizada no dia 28.11.2017, aprovou a solicitação
da docente Mariana Mayumi Pereira de Souza, de redistribuição da UFV Campus Florestal para o
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) em contrapartida a
disposição do código de vaga n° 0303153. Encaminhe-se à PGP para conhecimento e providências
cabíveis.

Viçosa, 29.11.2017

■José Hemique de Oliveira
Secretáfio d'

Òraâos Coleaiados

PPO/179Í/97

UNIVERSIDADE
FEDERAL
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Ao Senhor

Prof. José Rogério de Oliveira
Chefe de Gabinete da Reitoria UFV

Eneaminhamos a Vossa Senhoria as minutas de Ofícios, anexas, para
encaminhamento ao Ministério da Educação e ao Diretor do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais.

Atenciosamente,

Data: 04/12/2017

Assinatura e Carimbo:

Corios áe Cdstro Goulart
Pró^tor de Gestão de PestOM
UFV

RU-RV. I 9-fI
9-7 I Z~|
Oficio n° xxx/2017/RTR

Viçosa, XX de dezembro de 2017.
Senhor Coordenador:

Considerando o interesse da Universidade Federal de Viçosa na vaga oferecida em
contrapartida e nos termos da legislação em vigor, encaminhamos a Vossa Senhoria o
processo que trata da redistribuição da servidora Mariana Mayumi Pereira de Souza da
Universidade Federal de Viçosa para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais, como se segue:
Servidor: MARIANA MAYUMI PEREIRA DE SOUZA
Matrícula SIAPE: 1806301

Cargo: Professor da Carreira do Magistério Superior Classe: B
Nível: 502

Código da vaga: 897906
Da: Universidade Federal de Viçosa - UFV
Para: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET/MG
Contrapartida
CARGO VAGO

Cargo: Professor da Carreira do Magistério Superior
Código da vaga: 303153
Do: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET/MG
Para: Universidade Federal de Viçosa - UFV
Processo: 007549/2017

Informamos a Vossa Senhoria que esta redistribuição está condicionada à
disponibilização, em contrapartida, do código de vaga do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais.
Atenciosamente,

Nilda de Fátima Ferreira Soares
Reitora
Ao Senhor

LAÉRCIO ROBERTO LEMOS DE SOUZA
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas

Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, BI."L", anexo "I", 3° andar, sala 312
CEP: 70047-900 - Brasília, DF

~

U.F.V.
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jfC

MINUTA

Oficio n° xxx/2017/RTR

Viçosa, XX de dezembro de 2017.

Senhor Diretor:

Reportando-nos ao Oficio N°. 185/2017/DG/CEFET-MG/MEC desse Centro,
apraz-nos informar a Vossa Magnificência que o processo de n° 007549/2017 que trata da
redistribuição da servidora Mariana Mayumi Pereira de Souza da Universidade Federal de
Viçosa para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais foi encaminhado
ao MEC nesta data, com nossa aquiescência institucional.
Anexo, segue cópia para conhecimento, do respectivo ofício, n° XXX/2017/RTR.

Atenciosamente,

Nilda de Fátima Ferreira Soares
Reitora

Ao Senhor

FLÁVIO ANTÔNIO DOS SANTOS
Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Av. Amazonas, 5.253
Nova Suiça
Belo Horizonte - MG
30421-169
MINUTA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
REITORIA
Campus Universitário - Viçosa.MG-36570-900-Tel(31) 3899-2811 -Fax(31) 3899-2108-E-mail: reUoria@Mfv.br

Ofício n° 0340/2017/RTR

Viçosa,5 de dezembro de 2017.

Senhor Diretor:

P

Reportando-nos ao Ofício n- 185/2017/DG/CEFET-MG/MEC, apraz-nos
informar a Vossa Senhoria que o Processo n® 007549/2017, que trata da redistribuição da
servidora Mariana Mayumi Pereira de Souza da Universidade Federal de Viçosa para o
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, foi encaminhado ao MEC nesta
data, com nossa aquiescência institucional.

Segue anexa cópia do Ofício n° 0339/2017/RTR,para seu conhecimento.
Atenciosamente,

•>

Nilda de Fáti^ Ferreira Soares
leitora

Ao Senhor

FLÁVTO ANTÔNIO DOS SANTOS

Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Av. Amazonas,5.253, Nova Suíça
30421-169 Belo Horizonte-MG

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

I

REITORIA
Campus Universitário - Viçosa,MG - 36570-900- Tel(31) 3899-2796- Fax(31) 3899-2108 — E-mail: reitoriaíãiijv.br
Oficio n° 0339/2017/RTR

Viçosa, 5 de dezembro de 2017.

Senhor Coordenador-Geral:

Considerando o interesse da nossa Instituição na vaga oferecida em contrapartida e nos

termos da legislação em vigor, encaminhamos a Vossa Senhoria o processo que trata da
redistribuição da servidora Mariana Mayumi Pereira de Souza, da Universidade Federal de Viçosa
para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, como segue;
Servidora: MARIANA MAYUMI PEREIRA DE SOUZA - Matrícula Siape; 1806301
Cargo: Professor da Carreira de Magistério Superior
Classe: B

Nível: 502

Código da vaga: 897906
Da: Universidade Federal de Viçosa - UFV
Para: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - Cefet/MG
Contrapartida

Cargo Vago: Professor da Carreira de Magistério Superior
Código da vaga: 303153

Do: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais- Cefet/MG
Para: Universidade Federal de Viçosa - UFV
Processo: 23114.007549/2017-08

Informamos que essa redistribuição está condicionada à disponibilização, em
contrapartida, do mencionado código de vaga do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Minas Gerais para a Universidade Federal de Viçosa.

Atenciosamente,

Nilda de Fátín^Ferreira Soares
leitora

Ao Senhor

LAÉRCIO ROBERTO LEMOS DE SOUZA
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas

Ministério da Educação

Esplanada dos Ministérios, BI. L, Anexo I, 3° andar, sala 312
70047-900 BRASÍLIA-DF
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Florestal, 10 de abril de 2017.

Ao Diretor Geral do

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais(CEFET/MG),
Prof. Dr. Flávio Antônio dos Santos

- CEFET-MG

IR- N° O I

^-T)/

Prezado Senhor.

I

Meu nome é MARIANA MAYUMI PEREIRA DE SOUZA, sou Professora

Adjunta do curso de Administração da Universidade Federal de Viçosa (UFV), no
Campus Florestal. Gostaria de pleitear uma vaga de redistribuição na carreira de
Magistério Superior no curso de Administração do Departamento de Ciências Sociais
Aplicadas (DCSA) do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
(CEFET-MG).

Acredito que posso contribuir muito com minha experiência em pesquisa, ensino
e extensão, tanto nos níveis de graduação quanto de pós-graduação. Conforme meu
currículo lattes e documentações comprobatórias em anexo, durante toda minha carreira
acadêmica, participei de 20 (vinte) projetos de pesquisa, publiquei 25 (vinte e cinco)
artigos em periódicos na área da Administração, tenho 5 (cinco) capítulos publicados
em livros científicos, 1 (um) livro publicado de minha autoria e 25 (vinte e cinco)
trabalhos completos publicados em anais de eventos da área da Administração.
Contabilizando somente os artigos em periódicos da área da Administração, a pontuação

de minha produção intelectual totaliza 1.255 pontos, segundo critérios de 2015 dos
periódicos pelo Webqualis e da pontuação avaliada pela CAPES.
Realizei minha graduação em Administração na Universidade Federal de Minas
Gerais(UFMG),entre os anos de 2003 e 2007. Logo no início do curso, despertei para a
vocação acadêmica, ingressando no Programa de Ensino Tutorial (PET) da Faculdade
de Ciências Econômicas(FACE)da UFMG. Ao longo dos dois anos em que fui bolsista
do PET, realizei duas monografias, publiquei meus primeiros artigos e iniciei minha

participação em congressos da área da Administração, como o ENANPAD e o ENEO.
Em 2006, realizei um intercâmbio de seis meses na Université de Liège, na Bélgica,
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quando tive oportunidade de apresentar um trabalho no congresso intemacior^l sobre
discurso organizacional, o Discourse 2006, na cidade de Amsterdam, na Holanda.

Em 2008, ingressei no Mestrado Acadêmico da UFMG, dando continijj
minhas atividades de pesquisa, publicação e participação em eventos aca(|ênp^T0C0L0
Tomei-me avaliadora do ENANPAD, ENEO e dos periódicos Cadernos da EBAPE

(CEBAPE)e Revista de Administração Pública e Gestão Social (APGS). No início de
2010, iniciei minhas atividades docentes profissionais no curso de Administração da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais(PUC-Minas), no Campus Serro.

Logo após defender minha dissertação de Mestrado, em meados de 2010, fui
aprovada no concurso da UFV-Campus Florestal como professora efetiva da instituição,
na qual me encontro vinculada até hoje, conforme já mencionado anteriormente. Na
UFV, atuei no planejamento político pedagógico e na implantação do curso de
Administração do Campus Florestal, cujo início se deu no primeiro semestre de 2011.
Fui coordenadora deste curso desde dezembro de 2010 até fevereiro de 2013. Além das

atividades administrativas na UFV-Campus Florestal, participei até hoje de 7 (sete)

projetos financiados de extensão universitária na instituição, dos quais 3 (três) fui
coordenadora, e da coordenação de um projeto de iniciação científica. Em fevereiro de

2013, me afastei das atividades docentes, pois iniciei o curso de Doutorado em
Administração na UFMG.

Ao longo do curso de Doutorado, realizei um projeto de pesquisa-ação na
Associação de Catadores e Triadores de Materiais Recicláveis de Florestal-MG

(Astriflores), integrando minha experiência prévia em pesquisa com atividades de
extensão. Este projeto contou com dois estudantes bolsistas, uma estudante voluntária
de iniciação científica e diversos outros voluntários, tanto universitários, quanto da
comunidade local. Como resultados em pesquisa deste projeto, redigi minha tese de

Doutorado, orientei dois TCC s, publicamos um artigo em periódico acadêmico e
submetemos um artigo para um periódico internacional. Além disso, no momento, estou
trabalhando na publicação de um livro e de mais artigos acadêmicos sobre a minha tese.
Como resultados em extensão, realizamos cinco mobilizações, diversas reuniões e

ações, todas elas de forma colaborativa com a comunidade, visando á consolidação do
programa de coleta seletiva dos resíduos domésticos do município de Florestal. A partir
disso, conseguimos gerar mudanças significativas para a gestão da Astriflores e para o
sistema municipal de gestão de resíduos.
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Ademais, durante o Doutorado, iniciei minha formação complemenw em
. J F,í

Psicanálise no Círculo Psicanalítico de Minas Gerais(CPMG)e tive a oportumc^de de-

participar do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior(PDSE)da Capes,(liij^te
um período de 9 (nove) meses, na Griffith University, em Gold Coast, Austrália.
estudos em psicanálise me permitiram ter uma visão mais aprofundada da subjetiví^de
nos contextos organizacionais, enriquecendo as possibilidades analíticas de minhas

pesquisas. O período no exterior, por sua vez, me abriu portas para o estabelecimento de
contatos acadêmicos internacionais. Assim, retomei em setembro de 2016 com planos

de publicar artigos em periódicos internacionais e criar projetos de pesquisa em parceria
com meu orientador, Prof. Dr. Gustavo Guzman.

Minha transferência para o CEFET-MG é significativa, pois me identifico muito
com a instituição. Já fiz participações junto ao gmpo do PET-Administração e à turma
do Mestrado em Administração. Estive presente também em eventos promovidos pelo

DCSA,como minicursos e palestras. Além disso, fui colega de diversos professores do
DCSA nos cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado da UFMG, com os quais
possuo excelente relacionamento e muitas afinidades em temáticas de pesquisa e
extensão. Penso que seria extremamente produtivo e prazeroso para mim poder
trabalhar com este corpo docente.

Dentre as disciplinas obrigatórias do curso de Administração do DCSA do
CEFET-MG, declaro que estou apta a lecionar as seguintes: (1) Contexto Social e
Profissional do Administrador; (2) Metodologia Científica; (3) Sociologia; (4) Teoria
Geral da Administração I;(5) Teoria Geral da Administração 11; (6) Administração de
Recursos Humanos I; (7) Administração de Recursos Humanos II; (8) Metodologia de
Pesquisa; (9) Empreendedorismo; (10) Filosofia da Tecnologia; (11) Orientação de
Estágio Supervisionado;(12) Orientação de TCC I; e(13) Orientação de TCC II. Dentre

as disciplinas optativas já existentes, declaro-me competente para lecionar: (1)
Liderança e Gestão de Equipes; (2) Evolução das Teorias das Organizações; (3)
Inovação e Sustentabilidade; (4) Contribuições da Teoria Freudiana ao Estudo das
Organizações; e (5) Gestão e Subjetividade. Estou também motivada e disponível para
ofertar disciplinas optativas sobre temáticas complementares que sejam do meu
interesse e dos estudantes, tais como: pesquisa-ação nas organizações, tecnologias de

gestão colaborativa, comunicação não violenta nas organizações, empreendedorismo
social e ambiental, arranjos organizacionais pós-burocráticos, dentre outras.

^

——

Com relação às disciplinas obrigatórias do Mestrado Acadêmico, ^

estou apta a lecionar as seguintes: (1) Filosoíia da Ciência; (2) Função Gei

O)^

Metodologia Qualitativa;(4) Métodos e Técnicas de Pesquisa;(5) Projeto, e (6) Teoria

das Organizações e dos Processos Decisórios. Estou também apta e dispos|ifiaiSg).fertaf'^^^^j^X'^
disciplinas optativas em temas correlatos aos que citei para as disciplinas

f^COLO

Graduação.

Portanto, acredito que meus objetivos profissionais estão bastante alinhados aos

objetivos do CEFET-MG e, mais especificamente do DCSA, pois conheço o perfil da
instituição e de seu curso de Administração. Meu interesse maior é desenvolver, aplicar
e refletir criticamente sobre tecnologias de gestão inovadoras e colaborativas, capazes

de gerar aprendizados significativos para os estudantes, mudanças efetivas em nossa
sociedade, conhecimentos engajados e críticos sobre a Administração contemporânea.
Penso que a união das atividades de pesquisa e extensão é bastante frutífera para

proporcionar um ensino de maior qualidade, conferindo ao curso de Administração do
CEFET-MG uma identidade diferenciada com relação às demais opções na região de
Belo Horizonte.

Além dos motivos profissionais, minha intenção em pleitear a transferência para
o CEFET-MG também se baseia em motivos pessoais. Sou casada e resido na cidade de

Belo Horizonte. Meu cônjuge e nossas famílias residem e trabalham em Belo Horizonte.

Para trabalhar, preciso me deslocar semanalmente à cidade de Florestal, que se localiza
a 70 Km da minha residência. Nesse sentido, estar no CEFET-MG seria um fator de

maior motivação e facilidade para conciliar minhas aspirações profissionais e pessoais.

Desde já, agradeço pela consideração de meu pedido e coloco-me à disposição
para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Profa. Ora. Mariana Mayumi Pereira de Souza
SIAPE 1806301

Universidade Federal de Viçosa

Campus Florestal

Lattes: http://lattes.cnpq.br/l 084964824221616
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Mariana Mayumi Pereira de Souza
Curricuium Vitae

Dados pessoais
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Nome

Mariana Mayumi Pereira de Souza

Filiação

Wilson Pereira de Souza e Célia Yuriko Pereira de Souza

|
Fl N° m íô

Nascimento
29/05/1985 - Belo Horizonte/MG - Brasil
Carteira de Identidade
84708380 SSP - PR - 06/03/2001
CPF

' —©-J2_
Rub

069.188.126-02

. PROTOCOLO
Endereço residencial

Rua Elói Mendes, n° 371
Sagrada Família - Belo Horizonte
31030-110, MG - Brasil
Telefone: 31 34816114

Endereço profissional

Universidade

Federal

de

Viçosa, Reitoria, Central

de

Ensino e

Desenvolvimento Agrário de Florestal
Rodovia LMG,818 - km 6
- Florestal

35690-000, MG - Brasil
Telefone: 31 35363300

Endereço eletrônico

E-mail para contato : mariana.mayumi@ufv.br
E-mail alternativo mariana_mayumi@yahoo.com.br

Formação acadêmica/titulação
2013-2016

Doutorado em Administração.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil

com <B>período sanduíche</B> em Griffith University (Orientador: Gustavo Guzman)
Título: Reciclando a crítica nos estudos organizacionais: as tecnologias de gestão
colaborativa no contexto da Associação Astriflores, Ano de obtenção: 2016
Orientador: Ana Paula Paes de Paula

2008 - 2010

Mestrado em Administração.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil

Título: "O teatro como forma de se colocar no mundo": a formação de identidades nos
Grupos Galpões, Ano de obtenção: 2010
Orientador: Alexandre de Pádua Carrieri

Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
2003 - 2007

Graduação em Administração.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil
Bolsista do(a): Secretaria de Ensino Superior

2006-2007

Graduação em Géstion, economie et science sociale.
Université de Liège, ULG, Liege, Bélgica

Formação complementar
2013

Introdução à Teoria Psicanalítica. .
Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, CPMG, Belo Horizonte, Brasil

2015-2015

Curso de curta duração em U.Lab: Transforming Business, Society, and Self. (Carga
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horária; 24h).

Massachusetts institute of Technology, MIT, Cambridge, Estados Unidos pj |yjo
2014-2014

Curso de curta duração em Teatro Social da Presença.(Carga horária:á16h).

Núcleo de Tecnologia Avançada, NUCLEOTEC, Brasil
2014-2014

Curso de curta duração em Student Experience.(Carga horária: 21 |
h). PROTOCOLO
Common Purpose, CP, Inglaterra

2014-2014

ày

^
^

Curso de curta duração em Fundamento e Facilitação da Sociocracia. (Carga horária:
24h).
Terra UNA, TERRRAUNA, Brasil

2014-2014

Curso de curta duração em Ecologia Profunda.(Carga horária: 40h).
Gênese Potencial Humano, GPH, Brasil

2014-2014

Curso de curta duração em Construindo Soluções Coletivas com Teoria U. (Carga
horária: 18h).

Impact HUB - Belo Horizonte, HUB-BH, Brasil
2014-2014

Curso de curta duração em Curso de Introdução à Comunicação Não-Violenta.(Carga
horária: 18h).
Instituto EcoVida, ECOVIDA, Macapa, Brasil

2013-2013

Curso de curta duração em Curso Introdutório de Dragon Dreaming. (Carga horária:
20h).
Casa Mangaia, CM, Brasil

2013-2013

Curso de curta duração em Aprofundamento DragonDreaming: Superando bloqueios.
(Carga horária: 32h).
Gênese Potencial Humano, GPH, Brasil

2011 -2011

Curso de curta duração em Ações Pedagógicas na Educação p/ o Consumo. (Carga
horária: 4h).
PROCON-MG, PROCON-MG, Brasil

2011 -2011

Curso de curta duração

em Bases Conceituais em Relacionamento Interpessoal.

(Carga horária: 4h).
Universidade Federal de Viçosa, UFV, Viçosa, Brasil
2007 - 2007

Extensão universitária em Treinamento em Competência Comunicativa.(Carga horária:
6h).
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil

2005 - 2005

Curso de curta duração em Introdução ao uso do SPSS 7.5.(Carga horária: 30h).
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil

Atuação profissional
Universidade Federai de Viçosa - UFV
Vínculo institucional
2010-Atuai

Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: Professor Assistente ,
Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva
Outras informações:

Professora do Curso de Graduação em Administração no Campus de Florestai (CEDAF/UFV).
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.Fí. N° nf^

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Vínculo institucional

2009-2009

f Rub._^_

Vínculo: Estágio docente , Enquadramento funcional: Estagiárias'dòcenteC^
Carga horária: 2, Regime: Parcial

-

Outras informações:

Atuação como estagiária docente na discipiina "Simbolismo Organizacionai"(30 hi), ministrada pelo Prof. Dr. Alexandre
de Pádua Carrieri, no curso de graduação em Administração da UFMG.

2009 -2010

Vínculo: Estágio Docente , Enquadramento funcionai: Estagiária Docente ,
Carga horária: 4, Regime: Parcial
Outras informações:

Ministração da Discipiina Teoria Gerai da Administração no Curso de Ciências Contábeis da UFMG, durante os
semestres 2009/2 e 2010/1. A disciplina possui carga tioráría de 60 hs.

2008-2010

2008 - 2008

Vinculo: mestranda , Enquadramento funcionai: pesquisadora - bolsista ,
Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva
Vínculo: Estágio docente , Enquadramento funcionai: Estagiária docente ,
Carga horária: 4, Regime: Parcial

Outras informações:
Atuação como estagiária docente na discipiina "Teorias da Administração 1"(60 fi), ministrada pelo Prof. Dr. Alexandre
de Pádua Carrieri, no curso de graduação em Administração da UFMG.

2007 - 2008
2004 - 2006

Vinculo: Bolsista Iniciação Cientifica , Enquadramento funcionai:
pesquisadora , Carga horária: 20, Regime: Dedicação exclusiva
Vinculo: Bolsista de graduação , Enquadramento funcionai: pesquisadora ,
Carga horária: 20, Regime: Dedicação exclusiva

3.

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas
Vínculo institucional

2010 -2010

Vinculo: Temporário , Enquadramento funcional: Professor , Carga horária:
8, Regime: Parcial

Outras informações:
Leciona as disciplinas de Psicologia aplicada às Organizações e Gestão de Pessoas i no curso de Administração,
Campus Guanfiães.

4.

Reputation Institute - RI
Vínculo institucional

2008-2010

Vinculo: pesquisadora , Enquadramento funcionai: coiaboradora , Carga
horária: O, Regime: Parcial

Projetos
Projetos de Pesquisa
2015 - Atual

Observatório de Práticas Participativas

Descrição: Este observatório tem como principal propósito disponibilizar um banco de dados de
experiências de participação no site do ?Nijcieo de Estudos Organizacionais Críticos e Transdiscipiinares?
(NEOCT-FACE-UFMG) para consulta por pesquisadores e gestores ptíbiicos, de modo a oferecer subsídios
para a disseminação destas práticas.
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa

integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza;

Rafael Diogo Pereira;
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(Responsável); Raquel de Oliveira Barreto; Fernanda Tarabal Lopes; Daniel Calbinc;,; , Márcia Pfez^i
Palassi; Ludmila Guimarães; Weilington Tavares; Kleomara Cerquinho;
Ana Õlá udia-'Fa/ránVa—i
Santana; Gizelle de Souza Mageste; Juliana Pinto; Felipe Fróes Couto; Alice Lariounier; L^^ard
Tadeu dos Santos; Felipe Carabetti; Ketile Duarte Paes
I Rub

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG ' "

i ;^F"rncOLO
2014 - 2016

A Astriflores e a coleta seletiva em Florestal; em busca de uma gestão-colatKjrativa"™—-

Descrição: A pesquisa desenvolvida neste projeto teve por objetivo geral explicitar como a aplicação
das metodologias colaborativas por meio da pesquisa-ação pode gerar conhecimentos integrativos e críticos
para a área dos estudos organizacionais e, ao mesmo tempo, contribuir para uma gestão mais equitativa e
colaborativa na Associação de Catadores e Triadores de Materiais Recicláveis de Florestal/MG
(ASTRIFLORES).
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (4); Doutorado (1);

Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza (Responsável); ; Alexandre Santos Pinheiro; Rafael
Moreira de Freitas; Daniela dos Santos Costa; João Flenrique Alves da Silva; Rosimeire Silveira de
Menezes; Amanda Antônia da Silva Dias

2013-Atual

Teoria Crítica, Psicanálise e Estudos Organizacionais: aprofundando alternativas
metodológicas para a Matriz Crítica

Descrição: A perspectiva crítica destaca-se nacionalmente e internacionalmente no campo dos
estudos organizacionais e tem uma agenda de pesquisa, ensino e prática organizacional que entende o
management como um fenômeno político, cultural e ideológico. Sua intenção é dar voz aos gerentes não
somente como administradores, mas como pessoas, e também para outros grupos sociais (subordinados,
clientes, homens e mulheres, cidadãos...), cujas vidas são diretamente afetadas pelas atividades e
ideologias do management. Além de questionar a vida organizacional e a dominação, procura desenvolver
práticas emancipatórias que afirmem a liberdade humana. A investigação realizada nos estudos de
pós-doutorado da pesquisadora entre 2003 e 2005 apontou que os estudos críticos organizacionais no
Brasil apresentam uma tradição e produção autônoma que se inicia com os trabalhos de Alberto Guerreiro
Ramos e Maurício Tragtenberg. Nos estudos realizados para o projeto Estudos organizacionais críticos em
uma perspectiva comparada: o movimento criticai management studies e a produção nacional, no período
2006-2009 da Bolsa Produtividade concedida pelo CNPQ, foi possível traçar o perfil do movimento criticai
management studies, bem como consolidar a constatação desta tradição autônoma, uma vez que se

evidenciariam as singularidades do movimento brasileiro. Estes estudos também permitiram identificar, no
contexto da epistemologia crítica, cinco perspectivas teóricas a serem mais exploradas: a teoria crítica
frankfurtiana; o marxismo em suas diversas vertentes; o pós-estruturalismo, a fenomenologia crítica e a
psicanálise. Este resultado está sendo aprofundado pela pesquisadora por meio de pesquisas teóricas que
buscam estabelecer as características de cada uma destas perspectivas, revelando sua trajetória histórica,
filosófica e ideológica. Por outro lado, é de fundamental importância abordar os caminhos metodológicos
para a realização de pesquisas inspiradas nestas perspectivas teóricas.
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Doutorado (2);

Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Ana Paula Paes de Paula (Responsável): Ludmila
Guimarães

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq, Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq

2013 - 2015
Estudos Organizacionais e de Gestão: Uma abordagem crítica e transdisciplinar
Descrição: Este projeto transversal de pesquisa foi dedicado a descrever e analisar alternativas
epistêmicas para uma produção transdisciplinar do conhecimento, indicando novos caminhos teóricos e

metodológicos para os estudos organizacionais e de gestão. No contexto deste projeto, criou-se o Núcleo
de Estudos Organizacionais Críticos e Transdisciplinares (NEOCT), congregando uma ampla rede de
pesquisadores envolvido com suas temáticas e disseminando-se os resultados das investigações por meio
de seu portal e blog (vvww.neoct.com.br), da realização de eventos, da participação em reuniões científicas
e da produção acadêmica. Assim, foram desenvolvidas e divulgadas diversas pesquisas que tratam de
epistemologia, transdisciplinaridade e conhecimento organizacional; gestão dialógica e autogestão;
movimentos sociais, participação e cibercultura; experiências organizacionais alternativas e economia
solidária; subjetividade, poder e resistência; pensadores críticos nacionais; ensino e pesquisa em
administração.

Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
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Alunos envolvidos; Graduação (1); Doutorado (5);

|_Fí.
|
O

Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Rafael Diogo Pereira; Ana Pauia jPaes dePãüta
(Responsável); Fernanda Tarabal Lopes; Márcia Prezotti Palassi; Ludmila Guimarães; Weilipdtop/

Tavares; Kleomara Cerquinho
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG

2011 -2013

I Rüb._
i
«
) PROTOCOLO I

Construção de Identidades e Estratégias: o cotidiano polifônico dos Circos rial^egTãõ""™"'
Sudeste

Descrição: O objetivo principal deste projeto é estudar (compreender) as estratégias dos gestores,
das famíiias, dos atores e de funcionários circenses em seu cotidiano. Neste projeto, propôs-se a abarcar a
diversidade, de forma a reconhecer o peculiar, o singular, e caracterizar a experiência cotidiana como

sustentáculo da identidade dos sujeitos frente ao objeto circo. Pretende-se pesquisar:- Circos grandes de
estrutura empresarial, não familiar (pelo menos um): Circo Spacial e/ou Circo Marcos Frota;- Circo grande
de estrutura empresarial familiar (pelo menos dois): circo StankoWich, Irmãos Brothers ou Circo Ias Vegas;Circos "contemporâneos" (pelo menos dois): Circo Roda Brasil, Circo Vox, Circo Zanni;- Circos de médio
porte (atrações, variedades, e/ou teatro): 2 encontrados na periferia de cidades de médio ou grande porte
próximos, ou na cidade base do pesquisador;- Circos de pequeno porte (com circo-teatro e/ou circo-teatro
associado a atrações): 2 encontrados na periferia de cidades de médio ou grande porte próximos ou na
cidade base do pesquisador.
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (4); Mestrado acadêmico (2); Doutorado (1);
Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Alexandre de Pádua Carrieri (Responsável); Ivana
Benevides Dutra Murta; Alfredo Rodrigues Leite da Siiva; Ana Paula Diniz; Luis Alex Saraiva; Pablo
Alexandre Gobira de Souza-Ricardo; Hélio Arthur Reis Irigaray; Amon Narciso de Barros; Lílian de
Cássia Lisboa Miranda; Luiz Augusto da Silva
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq

2010-2012

Masculinidades Contemporâneas: representações da masculinidade na ótica de
trabalhadores homossexuais e heterossexuais do setor minero-siderúrgico
Descrição: Esse projeto de pesquisa pretende analisar possíveis formas de reorganização do
trabalho que se tornariam viáveis em função da crise imposta ao masculino na pós-modernidade.
Acredita-se que esse estudo irá contribuir para que as empresas estudadas possam desenvolver novas
formas de gestão e de organização do trabalho que as tornem mais competitivas e socialmente justas em
suas relações laborais, permitindo questionar modelos de gestão que, apesar de ineficazes e geradores de
conflitos, ainda vigoram em razão de estarem arraigados a um modelo masculino/heterossexista de gestão
culturalmente pré-estabelecido. Sendo o setor minero-siderúrgico um arranjo produtivo importante para o
estado do Espírito Santo, possíveis melhorias em sua forma de organização, gestão e execução do trabalho
acabam contribuindo diretamente para o fortalecimento dessas atividades e, conseqüentemente, do Estado
como um todo.

Situação: Conciuído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (2); Mestrado acadêmico (1);
Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Alexandre de Pádua Carrieri (Responsável); Alfredo
Rodrigues Leite da Silva; Eloisio Moulin de Souza; Mõnica de Fátima Bianco; Annor Siiva Jr
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo-FAPES/ES
2009 - 2011

A Vida Organizativa no Centro de Belo Horizonte: um estudo da relação dialética entre o
espaço e a construção de narrativas identitárias no cotidiano de galerias

Descrição: Projeto Pesquisador Mineiro. O objetivo deste projeto, que agora apresentamos, é
estudar a vida organizativa nas galerias que estão localizadas no Centro da cidade de Belo Horizonte:
Galeria do Edifício Malleta; Galeria da Praça 7; Galeria do Hotel Otton; Galeria do Edifício Dantes; Galeria
do Edifício Mariana; Galeria do Ouvidor. Para o desenvolvimento do estudo, entende-se por vida
organizativa as múltiplas determinações da vida efetiva dos homens com os homens. Desse modo, temos
como foco as pessoas que se relacionam cotidianamente mediadas pelas galerias. Agentes sociais que
interagem em um espaço de trabalho, de consumo, de uma cidade, de uma sociedade.
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (3); Mestrado acadêmico (1);

Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Alexandre de Pádua Carrieri (Responsável); Wescley
Silva Xavier; Fábio Horácio Pereira; Luiz Augusto da Silva; Aline Meneses Brito

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG
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2009-2011

Um Estudo Da Seleção De Pessoal, Dos Currículos E Das Revistas De Negócios: as
propriedades estéticas da mercadoria-trabalho
i
- CEFET-Mo

Descrição; Estudar, tendo por base as categorias performance, adequabii dàde, aparência é
naturalidade, as propriedades estéticas da mercadoria-trabalho a partir dos|dpppjirientosj dos

selecionadores das empresas de recursos humanos em Belo Horizonte, dos currículos disponíveis en4-tíim^
base de dados nacional, e das revistas nacionais de negócios. Para essa análisej utilizarempU^cojTra
metodologia a Análise do Discurso (AD).

Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa

! '^

Alunos envolvidos: Graduação (3); Doutorado (3);

i

ú!y

PROTOCOLO }

Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Alexandre de Pádua Carrieri (Responsávet)í'~'Pabk)-~'
Alexandre Gobira de Souza-Ricardo;

Renata de Almeida Bicalho;

Leandro Ávila Paula;

Elcemir

Paço-Cunha
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico-CNPq

2008 - 2011

As Organizações Familiares na Galeria do Ouvidor (Projeto Produtividade em Pesquisa Prof. Dr. Alexandre de Pádua Carrieri)

Descrição: Este projeto tem por objetivo principal estudar a construção e a manutenção das
identidades e as estratégias de sobrevivência das organizações familiares em um determinado espaço físico
e simbólico denominado Galeria do Ouvidor em Belo Horizonte. Neste projeto propõe-se o maior
aprofundamento de três temas: identidade, estratégia e empresas familiares. Este projeto inova em termos
teóricos quando incorpora o tema do espaço que nos projetos anteriores não foi uma categoria devidamente
estudada e explorada, apesar de se revelar um tema recorrente nas análises realizadas. Acredita-se que as
organizações familiares que compõem a Galeria do Ouvidor representariam um interessante campo para a
conjunção das temáticas (identidade, estratégia e espaço) uma vez que essas organizações conseguiriam
reunir, simultaneamente, características sócio-culturais e econômicas que podem revelar como um

determinado grupo social, nomeadamente, o grupo familiar, se relaciona com o espaço e como este pode
influenciar a construção das identidades e estratégias de sobrevivência, sejam individuais, grupais ou
organizacionais.

Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (2); Doutorado (1);
Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Alexandre de Pádua Carrieri (Responsável); Wescley
Silva Xavier; Fábio Horácio Pereira; Luiz Augusto da Silva; Aline Meneses Brito
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico-CNPq
2008 - 2011

Masculinidades Contemporâneas: representações da masculinidade na ótica de homens
e mulheres executivos (Jovem Pesquisador CNPq)
Descrição: O objetivo desta pesquisa é identificar e analisar as representações sociais acerca das
masculinidades referidas por homens e mulheres executivos de negócios. Assim, pretendemos elencar suas
características e atributos, evidenciar aquelas mais e menos valorizadas no mundo corporativo, e considerar
as conseqüências de tais representações sociais para os sujeitos, homens e mulheres, sejam eles
executivos, gerentes e trabalhadores. A análise das representações sociais referentes a determinados
sujeitos e objetos permitirá evidenciar a construção das masculinidades por meio de estratégias e táticas de
um modelo político de gestão das pessoas na medida em que expõe construções sociais em torno das
quais se estabelece uma ordem social.

Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (3); Mestrado acadêmico (2); Doutorado (1);
Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Alexandre de Pádua Carrieri (Responsável); Alfredo
Rodrigues Leite da Silva; Ana Paula Diniz; Marcus Vinícius Soares Siqueira; Cláudia Sirangelo Eccel;
Diogo Junqueira de Castro; Lilian Bambirra de Assis; Carmem Ligia lochins Grisci; Lilian de Cássia
Lisboa Miranda; Jair Nascimento Santos; José Albino; Bruna Nobre Vieira

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico-CNPq

2008 -2010

Feminilidades Contemporâneas: representações da feminilidade na ótica de mulheres e
homens executivos

Descrição: Esta pesquisa é embrionariamente gestada no Núcleo de Estudos Organizacionais e
Simbolismo (NEOS/UFMG) e começou com a aprovação do projeto Jovem Pesquisador do CNPq
Masculinidades contemporâneas: representações da masculinidade na ótica de homens e mulheres
executivos; e com o desenvolvimento do projeto da doutoranda Raquel Menezes sobre o feminino nos
negócios brasileiros. O projeto sobre Masculinidades ficou circunscrito à esfera dominante do mundo de
negócios. Assim, quando o CNPq abriu o edital para apoiar os projetos de pesquisa cientifica nas áreas de
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relações de gênero, mulheres e feminismos, houve a possibilidade de desenvolver um projeto semelhante,

só que circunscrito à esfera feminina. Desse modo, o objetivo desta pesquisa é idehíifi^f

representações sociais acerca das feminiiidades referidas por mulheres e homens e>^cutivt)s cíé hérgóció^. j
Pretende-se, assim, eiencar suas características e atributos, evidenciar aquelas mai4' e.menos vaiorizadasí

no mundo corporativo, e considerar as conseqüências de tais representações socááiè- |iara.-es|^eiioSu|
mulheres e homens, sejam eles executivos, gerentes e trabalhadores. Nesta pesquisg, a feminilidade não é|
entendida como apenas um sinônimo de mulher, ou mulheres, mas como uma constriugâo que^^^ej^ionaí
aos aspectos històrico-sociais, culturais e espaço-temporais e que, portanto, se apresenta parajiminere.s-e'
homens como uma representação hegemônica.
;
- _
Situação: Conciuido Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (4); Mestrado acadêmico (1); Doutorado (1);
integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Alexandre de Pádua Carrieri (Responsável); Alfredo
Rodrigues Leite da Silva; Janete Lara de Oliveira Bertucci; Ana Paula Diniz; Pabio Alexandre Gobira de
Souza-Ricardo; Marcus Vinícius Soares Siqueira; Cláudia Sirangelo Ecoei; Diogo Junqueira de Castro;
Liiian Bambirra de Assis; Carmem Ligia iochins Grisci; Liiian de Cássia Lisboa Miranda; Jair Nascimento
Santos; Bruna Nobre Vieira; Alessandra Morgado Horta Corrêa; Raquel Santos Soares
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoiógico-CNPq
2007 - 2009

Transformações identitárias E Estratégicas Na Mudança Do Espaço Físico E Simbólico:
As Trajetórias De Gestores Familiares Da Economia informai a Lojistas De Shoppings
Populares (Programa Pesquisador Mineiro)
Situação: Conciuido Natureza: Projetos de pesquisa
integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Alexandre de Pádua Carrieri (Responsável); Ivana
Benevides Dutra Murta; Pabio Alexandre Gobira de Souza-Ricardo

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG
2006 - 2008

Projeto integrado Estrada Real: A institucionalização do Roteiro Turístico Estrada Real As Estratégias Construídas pelos Atores Sociais e Organizacionais Envolvidos
Descrição: Projeto Universal que é um projeto integrado de pesquisa que tem como objetivo
compreender como os atores e as organizações envolvidas no processo de institucionalização do roteiro
turístico Estrada Real têm desenvolvido estratégias para se adaptarem a essa nova realidade
institucionalizada. Há cinco subprojetos que compõem este projeto universal e que referem-se à Estrada
Real de diversas maneiras, criando possibilidades de diferentes leituras do objeto, tanto na forma individual
como conjunta, integrada. Subprojeto 01: instituto Estrada Real: Políticas, Estratégias e Desenvolvimento
(Coordenado Profa. Ana Paula P. de Paula) Subprojeto 02: A questão da capacidade estatal em prefeituras
participantes da Estrada Real( Coordenado Prof. Ivan Beck) Subprojeto 03: A Logística no Roteiro Turístico
Estrada Real (Coordenado Prof. Ricardo S. Martins) Subprojeto 04: Gestão de Pessoas no Roteiro Turístico
Estrada Real (Coordenado Prof. Talita Ribeiro da Luz) Subprojeto 05: Transformações identitárias e
estratégicas na Feira do Jubiieu do Bom Jesus (Coordenado Prof. Alexandre Carrieri).
Situação: Conciuido Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (7); Mestrado acadêmico (1); Doutorado (1);
integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Tiago Duarte Pimentei; Antônio Augusto Moreira de
Faria; Alexandre de Pádua Carrieri (Responsável); Gusttavo César Oliveira Lima; ivana Benevides
Dutra Murta; Miiena Cristiane Nascimento Mendonça; Alfredo Rodrigues Leite da Silva; Luis Aiex
Saraiva; Gustavo Periera Pinto; Talita Ribeiro da Luz; Ricardo Silveira Martins; Ivan Beck Ckagnazaroff
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoiógico-CNPq

2006 ■ 2009

O Mascate E O Caixeiro-Viajante: identidades E Estratégias No Resgate Da História Das
Práticas Comérciais Mineiras

Descrição: Marcado por pesquisas que abordam diferentes temáticas e lidam com aspectos teóricos
e metodológicos distintos, bem como por pesquisadores que atuam em muitas áreas de conhecimento, o

Núcleo de Estudos Organizacionais e Simboiismo ? NEOS tem contribuído para o aprofundamento do
conhecimento da realidade brasileira e de sua construção social sob um caráter muitidiscipiinar. O projeto

de pesquisa aqui apresentado se concretiza com o objetivo de identificar e entender a prática social de
construção das estratégias de gestão dos mascates e caixeiros-viajantes que trabalhavam em Minas
Gerais. Buscará reconstruir a formação histórica das estratégias e táticas caracterizadoras de uma gestão
particular de Minas Gerais. Opta-se por iniciar este projeto com a pesquisa do setor comerciai volante. Esta
pesquisa se desenvolve baseada nas seguintes questões deiineadoras: como se processou a constituição
do comércio ambulante em meados do século passado? Sobre os mascates e caixeiros-viajantes, quais
foram as estratégias, táticas e práticas de gestão desenvolvidas por eles na efetivação do comércio varejista
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mineiro? Quais foram os papéis sociais desses sujeitos em Minas Gerais? Quais práticas ps çaracteriz^^^

enquanto comerciantes? Para tratar dessas questões, este projeto partirá de duas peràpectívaS(^/pi p[4rpsi^^^
corresponde ao estudo da construção sociai da identidade do mascate e do caixeiro^iajante. Rètomàrido
documentos históricos sobre o comércio varejista (nos acervos municipais, estaduais jeí ;jiaçipnais)^éAsobre
esse sujeito sociai. Feia identidade, buscar-se-á distinguir e caracterizar, a p^rW oas--prat4éa6~~e-

acontecimentos, as implicações na formação e a existência desse tipo de comércio. A ^egunda se^ferp.^s

táticas e práticas usadas pelos caixeiros para gerir seus negócios, focando seu proc:pppp. de

as

estratégias elaboradas para a implementação e desenvolvimento da comercialização Idéss^^as rfrefc^oriesTNessa perspectiva, com base na história de vida dos caixeiro

i

Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (3); Mestrado acadêmico (4);

í -R i TOCOLO
—

Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Alexandre de Pádua Carrieri (Responsável); Gusttavo
César Oliveira Lima; Pablo Alexandre Gobira de Souza-Ricardo; Amon Narciso de Barros;
Costa Cruz; Wescley Silva Xavier

Rafaela

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoiógico-CNPq
2006 - 2009

As Representações Sociais E A (Re) Construção Das Identidades Em Organizações
Familiares: Um Estudo Dos Mercados Municipais Nas Capitais Da Região Sudeste

Descrição: 0 objetivo desta pesquisa é evidenciar as representações sociais em organizações
familiares como forma de construção de estratégias, para a sustentação das identidades familiar e
organizacional, pelos comerciantes dos Mercados Centrais das capitais dos Estados da Região Sudeste.
Revelando a subjetividade dos mesmos, captada através de suas falas, como instância reveladora do
cotidiano familiar e organizacional vivenciado.
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (2); Mestrado acadêmico (1);

Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Alexandre de Pádua Carrieri (Responsável); Gusttavo
César Qliveira Lima; Ivana Benevides Dutra Murta; Alfredo Rodrigues Leite da Silva; Pablo Alexandre
Gobira de Souza-Ricardo

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG
2006 - 2008

Formas de assédio moral na trajetória profissional de trabalhadores homossexuais
masculinos: um estudo em capitais do Brasil

Descrição: Como o próprio editai aponta, os temas sobre a saúde da população masculina vêm
sendo estudados em diferentes espaços. Assim, neste projeto buscar-se-á estudar a população masculina
no espaço das organizações, isto é, no espaço do trabalho e ao mesmo tempo nos estudos da sexualidade,
pois a população masculina homossexual será focada. Nesse sentido, este projeto de pesquisa tem por
objetivo estudar as formas de assédio morai com trabalhadores masculinos, mais precisamente a população
homossexual masculina.

Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa

Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Alexandre de Pádua Carrieri (Responsável); Luis Alex
Saraiva; Augusto Cézar de Aquino Cabral; Pablo Alexandre Gobira de Souza-Ricardo; Marcus Vinícius
Soares Siqueira; Fernanda Tarabai Lopes; Cláudia Sirangeio Ecoei; Hélio Arthur Reis Irigaray; Renata
de Almeida Bicalho

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoiógico-CNPq

2006 - 2008

Transformações identitárias e estratégicas na Feira do Jubileu do Bom Jesus (subprojeto

do Universal Estrada Real)
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (2); Mestrado acadêmico (1);

Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Tiago Duarte Pimentel; Alexandre de Pádua Carrieri
(Responsável); Gustavo Periera Pinto

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoiógico-CNPq

2005 - 2008

Estratégias Delineadas na Construção das Identidades em Organizações Familares: Um
Estudo dos Comerciantes da Feira Hippie e dos Mercados Centrais de Belo Horizonte.

Descrição: Projeto da Bolsa Produtividade em Pesquisa do Prof. Dr. Alexandre de Pádua Carrieri,
de março de 2005 até fevereiro de 2008.
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (3); Mestrado acadêmico (3); Doutorado (1);

Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Alexandre de Pádua Carrieri (Responsável); Gusttavo
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César Oliveira Lima; Ari de Souza Soares; Pablo Alexandre Gobira de Souza-Ricardo

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq
2005-2006

Ü

A Projeção da Identidade Organizacional; uma análise dos discursos
Centro-Atlântica (FCA)

Descrição: Projeto de Pesquisa individual desenvolvido como parte do Programa

Fl. N°
sobre a Ferrovia

idSg^nsins.^íírLçiL—

(PET) da FACE/UFMG, ao longo do ano de 2005. Orientação pelo Prof. Dr. Alexandre ide Pádua.Çarrjeri

(CEPEAD/FACE/UFMG)e co-orientação pelo Prof. Dr. Antônio Augusto Moreira de Faria (iFAlíS^FMG^;^^^
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (1);

Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza (Responsável); ;

Antônio Augusto Moreira de Faria;

Alexandre de Pádua Carrieri

Flnanciador(es): Secretaria de Ensino Superior-SESU
2004 - 2005

Estudo sobre diferentes culturas intraorganizacionais: análise do discurso da alta
administração da ECT e de seu sindicato
Descrição: Projeto de Pesquisa individual desenvolvido ao longo do ano de 2004 como parte do
Programa de Ensino Tutorial (PET) da FACE/UFMG. Orientação pelo Prof. Dr. Alexandre de Pádua CarrIerI
(CEPEAD/FACE/UFMG)e co-orientação pelo Prof. Dr. Antônio Augusto Moreira de Faria (FALE/UFMG).
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (1);
Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza (Responsável); ; Antônio Augusto Moreira de Faria;
Alexandre de Pádua Carrieri

Financiador(es): Secretaria de Ensino Superior-SESU

Projetos de extensão

2015-2016

NÚCLEO DE FORMAÇÃO E ASSESSORiA ADMiNISTRATiVA E GERENCIAL:
APOIANDO A ECONOMIA SOLIDÁRIA

Descrição: Os objetivos deste projeto são: criar o Laboratório de Simulação Organizacional - LSO
como espaço inovador de aprendizagem em administração e gestão de negócios; oferecer assessoria para
o desenvolvimento e fortalecimento de organizações solidárias, através da prestação de serviços em gestão
administrativa nos moldes da economia solidária.

Situação: Concluído Natureza: Projeto de extensão
Alunos envolvidos: Graduação (1);

Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza (Responsável); ; Helder Canto Resende; José Alberto dos
Santos; Marcus Vinícius Duarte Batista

2015 - 2016

Intervenção social e administração: o caso do asilo São Vicente de Paula da cidade de
Florestal-MG

Descrição: propomos um método segmentado em três fases, baseadas em soluções conjuntas e
participativas com os sujeitos envolvidos no trabalho no asilo: (1) oferta de palestras, cursos e workshops
sobre cada uma das áreas da administração (marketing, finanças, gestão de pessoas e planejamento
estratégico); (2) diagnóstico gerencial das entidades em conjunto com seus membros, de modo que eles
possam aprender como fazer esse diagnóstico;(3) preparação, ensino e aprendizagem de um planejamento
estratégico para o curto e médio prazo.
Situação: Concluído Natureza: Projeto de extensão
Alunos envolvidos: Graduação (1);

integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza; Alexandre Santos Pinheiro (Responsável); Adriana
Ventola Marra; Paulo Tiago Cardoso Campos; Cíntia Loos Pinto; André Luis Souto; Lorena Santos
Teodoro

2014-Atual

A Astrifiores e a Coleta Seletiva em Florestal/MG: trabalhando a conscientização da
comunidade

Descrição: O projeto se destina ao contexto da Astrifiores e da coleta seletiva de iixo realizada em
Florestal/MG. Por meio de um planejamento colaborativo de ações informativas e mobilizadoras, tentaremos
aumentar o grau de conscientização da comunidade em relação à coleta seletiva. Nossa ação extensionista
tem início com um trabalho de planejamento colaborativo junto à Astrifiores, para detectar problemas e

buscar soluções no que tange à divulgação da coleta seletiva. Buscaremos posteriormente nos aproximar
Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 10/04/2017 as 11:55:58
10

Página 10 de

dos moradores de Florestal (principalmente através de organizações já constituídasp oomo tgreja&i»---

associações e escolas), por meio de ações mobilizadoras de conscientização ambieptSiííjueOSseii!-^G

melhoria na separação do lixo doméstico. Assim, estaremos contribuindo para aumentaria arrecadação da
Astriflores e para a formação cidadã na comunidade, possibilitando benefícios duradouros! parajgTegião.

Situação: Em andamento Natureza: Projeto de extensão
~
Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza (Responsável); ; Adriana Ventola Márra; PaulojTiago

Cardoso Campos; Daniela dos Santos Costa; João Henrique Alves da Silva
2014 - Atual

/ \>f

A Astriflores e a Coleta Seletiva em Florestal/MG: em busca de uma géstão'CdlaborãtLVaO

Descrição: O projeto se destina ao contexto da Associação de Triadores de FlorésTãl'(Asfríflõfés)"ê™"
da coleta seletiva de lixo realizada em Florestal/MG. O projeto irá enfocar duas dimensões. Primeiramente,

a dimensão interna à Associação: por meio de um trabalho em conjunto com o grupo dos doze associados e
os funcionários da Prefeitura envolvidos diretamente, iremos oferecer apoio nas atividades administrativas.

Em segundo lugar, a dimensão externa ou contextual da Associação: por meio de um planejamento de
ações informativas e mobilizadoras, tentaremos aumentar o grau de conscientização da comunidade em
relação à coleta seletiva.
Situação: Em andamento Natureza: Projeto de extensão
Alunos envolvidos: Graduação (1);

Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza (Responsável); ; Adriana Ventola Marra; Rafael Moreira
de Freitas; Paulo Tiago Cardoso Campos; Daniela dos Santos Costa; Carlos Fernando Lemos
2013-2013

A Economia no Município de Florestal/MG: um estudo da Inflação e dos Impactos
Econômicos do Campus UFV Florestal

Descrição: Realizar a mensuração de dois aspectos econômicos em Florestal/MG: a taxa de
inflação e o impacto dos estudantes da UFV Campus Florestal na economia do município.Desenvolver
metodologia adequada e viável para a mensuração da inflação em Florestal;Realizar bimestralmente
pesquisas de preço nos principais estabelecimentos do município;Realizar relatórios bimestrais sobre os
resultados obtidos nas mensurações das variações de preços;Desenvolver metodologia adequada e viável
para a mensuração do impacto econômico dos estudantes em Florestal;Desenvolver instrumentos
adequados para as coletas de dados;Aplicar os instrumentos de coleta de dados aos estudantes;Realizar
um relatório anual sobre o impacto econômico dos estudantes em Florestal;Apresentar e divulgar os
resultados aos produtores rurais e à comunidade florestalense em geral.
Situação: Concluído Natureza: Projeto de extensão
Alunos envolvidos: Graduação (4);

Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza (Responsável); ; Ana Luiza Santos Nascimento; Caroline
Diniz Xavier; FERNANDO DE SOUZA BASTOS; Luiza Augusta Moreira Sorice;

MEHRAN SABETI;

Sara Belmonte Resende

2012 - 2013
Inclusão Digital: estimulando a vocação empreendedora
Descrição: Seguindo a Política de Extensão Universitária da UFV, a ação extensionista proposta por

este projeto visa aproximar os estudantes da UFV - Campus Florestal à população da cidade, por meio da
troca de experiências e de saberes sobre empreendedorismo e inovação. Entendendo que a efetiva
inclusão digital dos habitantes de Florestal/MG perpassa a apreensão da tecnologia em benefício próprio e
coletivo, o estímulo à discussão sobre o empreendedorismo visa complementar esse processo, habilitando
a população a utilizar a tecnologia para melhorar a gestão de pequenas empresas, promover iniciativas de
inovação e começar novos empreendimentos.Ao envolver estudantes nesta ação extensionista, acredita-se
que eles poderão ter contato com a realidade sócio-cultural da região de Florestal e, dessa forma, poderão
vivenciar como o empreendedorismo, a gestão de pequenos empreendimentos e as iniciativas de inovação
ocorrem na prática cotidiana dos habitantes locais. Os estudantes poderão ter contato com os dilemas, as
dificuldades e as táticas dos pequenos e potenciais empreendedores. Tratar-se-ia de um rico material

empírico, que serviria ao desenvolvimento do conhecimento acadêmico sobre empreendedorismo e
inovação, assim como, ao pensamento sobre práticas pedagógicas de apoio e estímulo nesta
área.Ademais, a vinculação do projeto ao Grupo Ayty de Inovação e Empreendedorismo irá fortalecer o
agrupamento. As experiências e desafios vivenciados ao longo do projeto poderão ser levados à discussão
no grupo, Espera-se fomentar a cultura pela busca de conhecimentos também fora dos muros universitários,
valorizando-se o saber local e prático da comunidade florestalense.O projeto se encontra em seu segundo
ano de execução e tem apresentado bons resultados.
Situação: Concluído Natureza: Projeto de extensão
Alunos envolvidos: Graduação (1);
Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza (Responsável); ; Leonardo Ferreira Rocha Souza
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Financiador(es): Universidade Federai de Viçosa-UFV

2012-2012

Fi. N° f (q^

Inclusão Digital: Estimulando a vocação tecnológica no distrito de CJachoelranfe-AtiTras—
(Florestal MG)
[
,

Descrição: O objetivo deste projeto é aperfeiçoar o funcionamento do Telecètitr§ do Di^tntp.^

Cachoeira de Almas da Florestal/MG de acordo com a sua proposta, colocando ao alcance da po^aç^crcursos de capacitação em Informática e acesso à Internet, promovendo assim a inclusão dígíta).Atividade
do Projeto:
1.Preparar o laboratório de informática no seguintes requisitos: formataçlü e instalação de-—
softwares livres nos computadores, limpeza do local, organização física do espaço; 2.Preparar a divulgação
das novas atlvldades;3.Criar um site para divulgação das atividades do Projeto de Extensão;4.Desenvolver
material didático para os cursos de capacitação em informática;5.Promover os cursos de capacitação.
Situação: Concluído Natureza: Projeto de extensão
Alunos envolvidos: Graduação (3);

Integrantes: Marlana Mayumi Pereira de Souza; Leonardo Ferreira Rocha Souza; André Luyde da Silva
Souza; Maria Amélia Lopes Silva (Responsável); Lucas Carvalho de Oliveira

Membro de corpo editorial

1.

Revista Multiface
Vínculo

2006 - 2007

Regime: Parcial
Outras informações:

Revista do Corpo Discente da Facuidade de Ciências Econômicas da UFMG.

Áreas de atuação
1.
2.
3.

Administração
Administração de Empresas
Teoria Organizacional

4.

Análise do Discurso

Idiomas

Inglês

Compreende

Bem

, Fala

Bem , Escreve Bem , Lê

Bem

Espanhol

Compreende

Bem

, Fala

Razoavelmente , Escreve

Razoavelmente , Lê Bem

Francês

Compreende

Bem

, Fala

Razoavelmente, Escreve

Razoavelmente , Lê Bem

Prêmios e títulos

2014

Proficiência em Inglês - TOEFL ITP - 613/677, TOEFL

2011

Prêmio de Melhor Artigo da Divisão de Estudos Organizacionais do EnANPAD,
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração(ANPAD)

2007

Proficiência em Francês - nível B2, TCF - Test de connaissance du Françals
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2004

Proficiência em Inglês - nível avançado, English Language Institute - University of

Michigan

UHc^CEFÊTmG
Fi. N°

Produção

H

,_ ,

Rub

protocolo
Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos
1. MARRA, ADRIANA VENTOLA; FONSECA, JEFERSON ADERBAL; SOUSA, Mariana Mayumi Pereira
de

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DISCURSIVA EM UMA ORGANIZAÇÃO POLICIAL.
Economia e Gestão. , v.16, p.77 - 100, 2016.
2. SOUZA, M. M. P.; MENEZES, R. S.; DIAS, A. A. S.

A Astriflores e a coleta seletiva em Florestal, Minas Gerais: em busca de uma gestão colaborativa. Em
Extensão (UFU. Impresso). , v.14, p.1 - , 2015.
3. SOUZA, L. F. R.; SOUZA, M. M. P.

Análise dos impactos do projeto "Inclusão Digital: Estimulando a Vocação Empreendedora" na cidade de
Florestal-MG. Interfaces - Revista de Extensão. , v.3, p.33 - 43. 2015.
4. SOUZA, M. M. P.; MURTA, I. B. D.; CARRIERI, A. P.; PINHEIRO, A. S.

Do "beija e deixa" ao "membro virtual": os vários usos do sagrado na Feira do Jubileu de Congonhas.
RAUSP-e(São Paulo). , v.49, p.429 - 440, 2014.
5. SOUZA, M. M. P.; CARRIERI, A. P.

A Arte de (sobre)Viver Coletivamente: Estudando a Identidade do Grupo Galpão. RAUSP-e (São Paulo). ,
V.48, p.07-20, 2013.

6. DINIZ, A. P.; SOUZA, M. M. P.; CARRIERI, A. P.; BARRETO, R. O.

Ser garçom é isso tudo... : estratégias discursivo-identitárias dos garçons.. Psicologia e Sociedade
(Impresso). , v.3, p.695 - 705, 2013.
, 7. MARRA, A. V.; SOUZA, M. M. P.; MARQUES, A. L.; MELO, M. C. O. L.

Significado do trabalho e envelhecimento. Revista Administração em Diálogo - RAD. , v.15, p.103 - 128,
2013.

8. CARRIERI, A. P.; MURTA, I. B. D.; TEIXEIRA, J. C.; SOUZA, M. M. P.

Estratégias e Táticas empreendidas nas Organizações Familiares do Mercadão de Madureira (Rio de
Janeiro). RAM. Revista de Administração Mackenzie (Impresso). , v.13, p.196 - 226, 2012.
9. SOUZA, M. M. P.; CARRIERI, A. P.

Identidades, Práticas Discursivas e os Estudos Organizacionais: Uma

proposta teórico-metodológica.

Cadernos EBAPE.BR (FGV). , v.10, p.40 - 64, 2012.
10. CARRIERI, A. P.; SOUZA, M. M. P.; LENGLER, J. F. B.

A Dimensão Identitária em duas Feiras Hippies:

uma Comparação entre Estados Unidos e Brasil.

Gestão.Org. , v.2, p.409 - 437, 2011.

11. BERTUCCI, J. L. O.; BARRETO, R. O.; SOUZA, M. M. P.; CALBINO, D.

O Que Eu Vou Ser Quando Crescer? As Representações Sociais de Alunos Ingressantes em um Curso de
Administração. Administração: Ensino e Pesquisa (RAEP)., v.12, p.237 - 264, 2011.
12. SOUZA, M. M. P.; CARRIERI, A. P.

Racionalidades no fazer artístico: estudando a perspectiva de um grupo de teatro. RAE (Impresso). , v.51.
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Fi- N°

p.382 -395, 2011.

]

13. BICALHO, R. A.; DINIZ, A. P.; CARRIERl, A. P.; SOUZA, M. M. P.

j

IQ

•1

Symbolic Violence and Homosexuality; A Study in Brazilian Major Cities. Far East Journal pf Psyctit)
Business. , v.5, p.1 - 22, 2011.
j PROTOCOLO
14. SOUZA, M. M. P.; PINHEIRO, D. C.; CARRIERl, A. P.

A formação de Identidades coletivas em movimentos sociais: Uma análise do Fórum Social Mundial. Revista
de Ciências Humanas(UFSC). , v.43, p.347 - 368, 2010.
15. SOUZA, M. M. P.; PINHEIRO, D. C.; CARRIERl, A. P.

Dos Recursos Humanos a Gestão de Pessoas: reflexões arqueológicas das mudanças conceituais. Gestão
& Planejamento (Salvador). , v.11, p.104 -118, 2010.

16. MARANHÃO, C. M. A. S.; SOUZA, M. M. P.
O Que os Críticos Têm A Contribuir Para A Compreensão Da Trajetória Do Grupo Galpão?. Semina.
Ciências Sociais e Humanas (Online). , v.30, p.15 - 30, 2010.
17. MURTA, I. B. D.; SOUZA, M. M. P.; CARRIERl, A. P.

Práticas Discursivas Na Construção De Uma Gastronomia Polifônica.. RAM. Revista de Administração
Mackenzie. , v.11, p.38 - 64, 2010.

18. PINHEIRO, D. O.; SOUZA, M. M. P.; PEREIRA, R. D.; PAULA, A. P. P.

As Modernas Técnicas De Reprodutibilidade: Instrumento De Reprodução, De Adestramento Ou
Resistência?. Ciências Sociais Unisinos. , v.45, p.142 -151, 2009.
19. SOUZA, M. M. P.; PINHEIRO, D. C.; CARRIERl, A. P.

Da Qualificação à Competência: Uma Discussão das Mudanças nas Relações de Trabalho. Revista
ANGRAD. , V.10, p.15 - 30, 2009.

20. CARRIERl, A. P.; MARANHÃO, C. M. A. S.; MURTA, I. B. D.; SOUZA, M. M. P.
De camelô a empreendedor? O impacto da mudança espacial na Identidade dos ambulantes.. Gestão.Org.,
V.7, p.273-291, 2009.

21. PINHEIRO, D. C.; SOUZA, M. M. P.; PAULA, A. P. P.; CARRIERl, A. P.

Embates sobre a neutralidade na educação: análise do discurso dá revista Veja. Contrapontos (UNIVALI). ,
V.9, p.81 - 94, 2009.

22. CARRIERl, A. P.; SOUZA, M. M. P.; ALMEIDA, G. O.

Feirante ou Barraqueiro? A construção de identidades e Estratégias na Feira do Jubileu em Congonhas. E
& G. Economia e Gestão. , v.8, p.70 - 87, 2008.
23. SOUZA, M. M. P.; CARRIERl, A. P.; FARIA, A. A. M.

The Construction of Organizational Identity: DIscourses on a Brazilian Private Raliroad. BAR. Brazilian
Administration Review. , v.5, p.177 - 192, 2008.
24. SOUZA, M. M. P.

A Projeção da Identidade Organizacional: um Estudo da Identidade de uma Ferrovia Privatizada. Revista
Multiface. , v.1, p.46 - 55, 2007.

25. CARRIERl, A. P.; PIMENTEL, T. D.; SOUZA, M. M. P.; LEITE-DA-SILVA, A. R.

Contribuições da Análise do Discurso para os Estudos Organizacionais. E & G. Economia e Gestão. , v.6,
p.1 -22, 2006.

Livros publicados
1. SOUZA, M. M. P.

A construção de identidades nas Organizações: o Grupo Galpão e o teatro como forma de se colocar no
Página gerada pelo sistema Curriculo Lattes em 10/04/2017 as 11:55:58
14

Página 14 de

MEC - CEFET-MG

mundo, 2015, V.1. p.232.

|
pj

Capítulos de livros publicados

|

1. SOUZA, M. M. P.; CARRIERI, A. P.

\ PROTOCOLO S

A análise do discurso em estudos organizacionais In: Metodologias e analíticas qualltat4vas-emí''pééqijisa-.:
organizacional: uma abordagem teórico-conceitual.1 ed.Vitória : EDUFES, 2014, p. 13-40.
2. ALMEIDA, A. L. C.; SOUZA, M. M. P.

A construção de sentido do discurso organizacional e o papel das mídias sociais In: Contexto organizacional
midiatizado.1 ed.São Caetano do Sul : Difusão, 2014, v.8, p. 61-84.
3. SOUZA, M. M. P.; CARRIERI, A. P.

A estréia do Grupo Galpão: o novo e o velho em uma imagem dialética In: Lado Benjamin.1 ed.Belo
Horizonte : Crisálida, 2011

4. SOUZA, M. M. P.; CARRIERI, A. P.; MURTA, I. B. D.

A construção de sentido no "consumo" da arte: criação e recepção do teatro do Grupo Galpão In: Sociedade
e Consumo - Múltiplas Dimensões na Contemporaneidade ed.Curitiba : Juruá, 2010, v.1
5. SOUZA, M. M. P.; CARRIERI, A. P.; FARIA, A. A. M.

A projeção da identidade organizacional: um estudo da identidade de uma ferrovia privatizada. In: Anáiise
do discurso em estudos organizacionais.1 ed.Curitiba : Juruá, 2009, v.1, p. 249-276.

Trabalhos publicados em anais de eventos (completo)
1. SOUZA, M. M. P.; PAULA, A. P. P.; PEREIRA, R. D.

Avançando no pensamento transdisciplinar e complexo nas organizações: a proposta das tecnologias de
gestão coiaborativa In: III Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais (CBEO), 2015, Vitória.
III CBEO. Vitória: SBEO, 2015. v.3.

2. MARRA, A. V.; FONSECA, J. A.; SOUZA, M. M. P.

Processo de identificação e construção discursiva na PMMG: diversas noções de nós In: IV Encontro de
Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho (EnGPR)da ANPAD, 2013, Brasília.
EnGPR 2013. Brasília: ANPAD, 2013. v.4.
3. SOARES, A.; MORAES, A. F. M.; SOUZA, M. M. P.

A Dominação Masculina nos Campos Profissional e Pessoal:

Um

Estudo Qualitativo com

Micro-Empresárias de Manaus/AM In: EnEO (Encontro de Estudos Organizacionais da ANPAD), 2012,
Curitiba.

EnEO 2012. Curitiba: ANPAD, 2012. v.7.
4. XAVIER, W. S.; SOUZA, M. M. P.

Balanços Sociais e Mediações: o discurso das empresas como destituição do sujeito In: ENANPAD, 2011,
Rio de Janeiro.

EnANPAD 2011. Curitiba: ANPAD, 2011. v.35.
5. SOUZA, M. M. P.

A Arte de (sobre)Viver Coletivamente: Estudando a Identidade do Grupo Galpão In: ENANPAD, 2010, Rio
de Janeiro.

EnANPAD 2010. Curitiba: ANPAD, 2010. v.34.
6. SOUZA, M. M. P.; MURTA, I. B. D.; PINHEIRO, A. S.; ALMEIDA, G. O.

Do "beija e deixa" ao "membro virtual": a flexibilização da institucionalização do sagrado na Feira do Jubileu
de Congonhas In: Encontro de Estudos Organizacionais da ANPAD, 2010, Florianópolis.
EnEO 2010. Curitiba: ANPAD, 2010. v.6.
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7. SOUZA, M. M. P.; PINHEIRO, D. 0.
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"Pessoas" são "Recursos"?: Raízes Arqueológicas de Mudanças no Discurso Ida Admlnis^ção In
ENANPAD, 2010, Rio de Janeiro.

EnANPAD 2010. Curitiba: ANPAD, 2010. v.34.

8. SOUZA, M. M. P.; PINHEIRO, A. 8.

i pj

jQ

'

I Puh

Repensando a Identidade nas Organizações: Por uma visão integrativa de Prática"s, uiscüTsos e
Racionalidades In: Encontro de Estudos Organizacionais da ANPAD, 2010, Florianópolis.PROTOCOLO
EnEO 2010. Curitiba: ANPAD, 2010. v.6.

9. DINIZ, A. P.; SOUZA, M. M. P.; BARRETO, R. O.

"Ser garçom é isso tudo... não é apenas levar uma bandeja": As Estratégias Discursivo-identitárias dos
Garçons In: Encontro de Estudos Organizacionais da ANPAD, 2010, Florianópolis.
EnEO 2010. Curitiba: ANPAD, 2010. v.6.

10. SOUZA, M. M. P.; PINHEIRO, D. 0.

A formação de Identidades coletivas em movimentos sociais: Uma análise do Fórum Social Mundial In: XI
Colóquio Internacional do Poder Local, 2009, Salvador.
XI Colóquio Internacional do Poder Local. Salvador: CIAGS, 2009. v.11.
11. BARRETO, R. O.; DINIZ, A. P.; SOUZA, M. M. P.

Economia Solidária e Políticas Públicas: Uma aproximação possível, mas desejável? In: XI Colóquio
Internacional do Poder Local, 2009, Salvador.

XI Colóquio Internacional do Poder Local. Salvador: CIAGS, 2009. v.11.
12. BERTUCCI, J. L. O.; PINHEIRO, D. 0.; SOUZA, M. M. P.; BARRETO, R. O.
O Que Eu Vou Ser Quando Crescer? As Representações Sociais e o Imaginário dos Alunos Ingressantes
no Curso de Administração da UFMG In: Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração (EnEPQ), 2009,
Curitiba.

Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração (EnEPQ). ANPAD, 2009. v.2.

13. MARANHÃO,0. M. A. S.; SOUZA, M. M. P.
O que os Críticos têm a contribuir para a Compreensão da Trajetória do Grupo Galpão? In: XI Colóquio
Internacional do Poder Local, 2009, Salvador.

XI Colóquio Internacional do Poder Local. Salvador: CIAGS, 2009. v.11.
14. PINHEIRC, D. C.; SOUZA, M. M. P.

Recursos Humanos a Gestão de Pessoas: reflexões arqueológicas das mudanças conceituais In: VI
Convibra - Congresso Virtual Brasileiro de Administração, 2009
VI Convibra - Congresso Virtual Brasileiro de Administração. , 2009. v.6.
15. CARRIERI, A. P.; LEITE-DA-SILVA, A. R.; SOUZA, M. M. P.

Social Practices and Making Strategy: a study of produce merchants In Vila Rubim Market In: ill International
Conference on Strategic Management In Latin America (SMLA), 2009, São Paulo.
III International Conference on Strategic Management in Latin America (SMLA). , 2009.
16. SOUZA, M. M. P.; LENGLER, J. F. B.; MURTA, I. B. D.; AGUZZCLI, R. L.

A Dimensão Identitária em duas Feiras Hippies: uma Comparação Etnográfica entre Estados Unidos e Brasil
In: ENANPAD, 2008, Rio de Janeiro.

ENANPAD 2008. Rio de Janeiro: ANPAD, 2008. v.32. p.1 -16
17. MCRAIS, L. L. P.; BRAGA, C. D.; NETTC, C. M.; PIMENTEL, T. D.; SOUZA, M. M. P.

Da Sereia ao Avestruz: metáforas da representação social identitária em uma instituição policial de Minas
Gerais In: Encontro de Estudos Crganizacionas (EnEC), 2008, Belo Horizonte.
V Encontro Nacional de Estudos Organizacionais da ANPAD. Curitiba: ANPAD, 2008. v.5.
18. SOUZA, M. M. P.; ALMEIDA, G. C.; PIMENTEL, T. D.

Feirante ou Barraqueiro? A Construção de Identidades e Estratégias na Feira do Jubileu em Congonhas In:
Encontro de Estudos Crganizacionais (ENEC), 2008, Belo Horizonte.
EnEO ANPAD 2008. ANPAD, 2008. p.1 - 16
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19. MURTA.I.B. D.;SOUZA,M.M. P.; ALMEIDA, G. O.; SANTOS, W. O.
| . o i
Mercadão de Madureira: era uma casa portuguesa com certeza In: ENANPAD, 2008, RiO|C|^ J^t^iro^ I
ENANPAD 2008. Rio de Janeiro: ANPAD, 2008. V.32. p.1 -16
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20. SOUZA, M. M. P.; BARBOSA, D. M. S.; CARVALHO, P. V.; MURTA, I. B. D.; MENDONÇA, M.
De Camelô a Empreendedor? o impacto da mudança espacial na identidade dos ambulantes 1n:~ENA«PADi
2007, Rio de Janeiro.

jj
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ENANPAD 2007. Rio de Janeiro: ANPAD, 2007. v.31. p.1 -16
21. SOUZA, M. M. P.; LIMA, G. 0. O.; SOARES, A. S.

A Projeção da Identidade Organizacional: um Estudo da Identidade de uma Ferrovia Privatizada In:
Encontro de Estudos Organizacionais(ENEO), 2006, Porto Alegre.
EnEO 2006. Curitiba: ANPAD, 2006. v.4.

22. LIMA, G. C. O.; SOARES, A. S.; SOUZA, M. M. P.
Questões Familiares em Processos Sucessórios Locais: um Estudo na Maior Feira Brasileira In: Encontro

de Estudos Organizacionais (ENEO), 2006, Porto Alegre.
EnEO ANPAD 2006. ANPAD, 2006. p.1 -16
23. SOUZA, M. M. P.; CARRIERI, A. P.; FARIA, A. A. M.

The Construction of the organizational identity: discourses about a Brazilian private railroad In: 7th
International Conference of Organizational Discourse: Identity, Ideology and Idiosyncrasy, 2006, Amsterdam.
DISCOURSE 2006. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2006. v.7.
24. SOUZA, M. M. P.; FARIA, A. A. M.

As Diferentes Culturas Intraorganizacionais: Uma Análise do Discurso dos Jornais da ECT In: ENANPAD,
2005, Brasília.
EnANPAD. Curitiba: ANPAD, 2005.

25. SOUZA, M. M. P.; PIMENTEL, T. D.; CARRIERI, A. P.; FARIA, A. A. M.

Discourse Analysis in the organizational context: studying persuasion strategies on newspapers from
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT and newspapers from its trade union In: III International
Conference on Discourse, Communication and the enterprise, 2005, Rio de Janeiro.
DICOEN. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2005. v.3.

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo)
1. SILVA, J. H. A.; SOUZA, M. M. P.

A Astriflores e a Coleta Seletiva em Florestal: trabalhando a conscientização da comunidade In: Simpósio de
Integração Acadêmica da Universidade Federal de Viçosa, 2014, Florestal.
SIA2014. Viçosa: UFV, 2014.
2. FREITAS, R. M.; SOUZA, M. M. P.

A Astriflores e a Coleta Seletiva em Florestal/MG: em busca de uma gestão colaborativa In: Simpósio de
Integração Acadêmica da Universidade Federal de Viçosa, 2014, Florestal.
SIA2014. Viçosa: UFV, 2014.
3. MENEZES, R. S.; SOUZA, M. M. P.; MOURA, M. J. L.

Análise à luz da Teoria Institucional em uma empresa de transportes In: Simpósio de Integração Acadêmica
-SIA, 2013, Florestal.

SIA2013. Viçosa: UFV, 2013.
4. SOUZA, M. M. P.

DO CÍRCULO DAS MATRIZES EPISTEMOLÓGICAS AO CÍRCULO DO DRAGON DREAMING: UMA
PROPOSTA DE ABORDAGEM EMPÍRICO-ANALÍTICA À GESTÃO DE PROJETOS COLABORATIVOS In:
I Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais, 2013, Fortaleza.
I CBEO. Fortaleza: SBEO, 2013. v.1.
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5. SOUZA, L. F. R.; SOUZA, M. M. P.

Inclusão digital; estimulando a vocação empreendedora In: Simpósio de Integração Aca|éifíióa =
Florestal.

SÍA2013. Viçosa: UFV, 2013.
6. FERNANDES, P. C. M.; SOUZA, M. M. P.

Ij

|
Fi. N" JJ^
[
A y

Absenteísmo na UFV- Campus Florestal In: Simpósio de Integração Acadêmica - SIA, 20|l
SIA 2012. Viçosa: UFV, 2012.
«

'
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7. SOUZA, L. F. R.; SOUZA, M. M. P.; SOUZA, A. L. S.; SILVA, M. A. L.

~™.

Inclusão digital estimulando a vocação empreendedora In: Simpósio de Integração Acadêmica - SIA, 2012,
Florestal.

SIA 2012. , 2012.

8. LEMOS, G. M. O. H.; SOUZA, M. M. P.

Os 14 princípios gerias de administração In: Simpósio de Integração Acadêmica - SIA, 2012, Florestal.
SIA 2012. Viçosa: UFV, 2012.
9. SOUZA, M. M. P.; OARRIERI, A. P.

Identidades, Práticas Discursivas e Racionalidades: uma proposta para compreensão do contexto
organizacional In: I Oolóquio de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração, 2011,
Florianópolis.
I Colòquio de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração. , 2011.
10. SOUZA, M. M. P.

Reflexões arqueológicas sobre a formação de conceitos em Administração In: I Oolóquio de Epistemologia e
Sociologia da Ciência da Administração, 2011, Florianópolis.
I Colòquio de Epistemologia e Socioiogia da Ciência da Administração., 2011.
11. PINHEIRO, D. C.; PEREIRA, R. D.; PINHEIRO, A. S.; SOUZA, M. M. P.

As mudanças estruturais dos anos 80 nos estudos e modelos de gestão em Recursos Humanos no Brasil
In: VII Congresso de Produção Cientifica da UFSJ, 2008, São João dei Rei.
XXI SEDIP - Semana de Estudos e Divulgação de Pesquisas da UFSJ., 2008. v.21.
12. SOUZA, M. M. P.; PIMENTEL, T. D.; FARIA, A. A. M.; OARRIERI, A. P.

David e Golias? O embate discursivo entre sindicato dos trabalhadores e a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ect) sobre as condições de trabalho In: I Encontro Mineiro de Análise do Discurso, 2005, Belo
Horizonte.

Anais do i EMAD. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2005. v.1.

Apresentação de trabalho e palestra
1. SOUZA, M. M. P.; PAULA, A. P. P.; PEREIRA, R. D.

AVANÇANDO NO PENSAMENTO TRANSDISCIPLINAR E COMPLEXO NAS ORGANIZAÇÕES: A
PROPOSTA DAS TECNOLOGIAS DE GESTÃO COLABORATIVA, 2015. (Congresso,Apresentação de
Trabalho)
2. SOUZA, M. M. P.; BERNARDES, J. C.

CSA-Minas: alimentação saudávei, agricuitura sustentável e transformação social, 2015.
(Seminário,Apresentação de Trabalho)
3. SOUZA, M. M. P.

DO CÍRCULO DAS MATRIZES EPISTEMOLÒGICAS AO CÍRCULO DO DRAGON DREAMING: UMA
PROPOSTA DE ABORDAGEM EMPÍRICO-ANALÍTICA À GESTÃO DE PROJETOS COLABORATIVOS,
2013. (Congresso,Apresentação de Trabalho)
4. SOARES, A.; MORAES, A. F. M.; SOUZA, M. M. P.

A Dominação Masculina nos Campos Profissional e Pessoal: Um Estudo Qualitativo com
Micro-Empresárias de Manaus/AM, 2012. (Congresso,Apresentação de Trabalho)
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5. XAVIER, W. S.; SOUZA, M. M. P.
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Balanços Sociais e Mediações: o discurso das empresas como destituição do suj^o, 201
(Congresso,Apresentação de Trabalho)

f Fi. N°

6. SOUZA, M. M. P.

Evolução das Teorias da Administração, 2011. (Conferência ou palestra,Apresentação, de XrálbáilT^)

7. SOUZA, M. M. P.

j PROTOCOLO

A Arte de (sobre)Viver Coletivamente: Estudando a Identidade do Grupo "Gálpao, 20^TÔ.
(Congresso,Apresentação de Trabalho)
8. SOUZA, M. M. P.

Análise do Discurso em Estudos Organizacionais, 2010. (Conferência ou palestra,Apresentação de
Trabalho)
9. SOUZA, M. M. P.; MURTA, I. B. D.; PINHEIRO, A. 8.; ALMEIDA, G. O.

Do "beija e deixa" ao "membro virtual": a flexibilização da institucionalização do sagrado na Feira do
Jubiieu de Congonhas, 2010. (Congresso,Apresentação de Trabalho)
10. SOUZA, M. M. P.; PINHEIRO, A. 8.

Repensando a Identidade nas Organizações: Por uma visão integrativa de Práticas, Discursos e
Racionaiidades, 2010. (Congresso,Apresentação de Trabalho)
11. DINIZ, A. P.; SOUZA, M. M. P.; BARRETO, R. O.

"Ser garçom é isso tudo... não é apenas levar uma bandeja": As Estratégias Discursivo-identitárias
dos Garçons, 2010. (Congresso,Apresentação de Trabalho)
12. SOUZA, M. M. P.; PINHEIRO, D. C.

A formação de identidades coietivas em movimentos sociais: Uma anáiise do Fórum Social Mundial,
2009. (Comunicação,Apresentação de Trabalho)
13. BERTUCCI, J. L. O.; PINHEIRO, D. C.; SOUZA, M. M. P.; BARRETO, R. O.

O Que Eu Vou Ser Quando Crescer? As Representações Sociais e o Imaginário dos Alunos
Ingressantes no Curso de Administração da UFMG,2009. (Congresso,Apresentação de Trabalho)

14. MARANHÃO, C. M. A. 8.; SOUZA, M. M. P.
O que os críticos têm a contribuir para a compreensão da trajetória do Grupo Galpão?, 2009.
(Comunicação,Apresentação de Trabalho)
15. CARRIERI, A. P.; LEITE-DA-8ILVA, A. R.; SOUZA, M. M. P.

SOCIAL PRACTICES AND MAKING STRATEGY: a study of produce merchants in Vila Rubim Market,
2009. (Congresso,Apresentação de Trabalho)
16. SOUZA, M. M. P.; LENGLER, J. F. B.; MURTA, I. B. D.; AGUZZOLI, R. L.

A Dimensão Identitária em duas Feiras Hippies: uma Comparação Etnográfica entre Estados Unidos
e Brasil, 2008. (Comunicação,Apresentação de Trabalho)
17. PINHEIRO, D. C.; SOUZA, M. M. P.; PEREIRA, R. D.

AS MODERNAS TÉCNICAS DE REPRODUTIBILIDADE: INSTRUMENTO DE REPRODUÇÃO, DE
ADESTRAMENTO OU RESISTÊNCIA?, 2008. (8eminário,Apresentação de Trabalho)
18. SOUZA, M. M. P.; PIMENTEL, T. D.; ALMEIDA, G. O.

Feirante ou Barraqueiro? A Construção de Identidades e Estratégias na Feira do Jubiieu em
Congonhas, 2008. (Comunicação,Apresentação de Trabalho)
19. MURTA, I. B. D.; SOUZA, M. M. P.; ALMEIDA, G. O.; 8ANT08, W. O.

Mercadão de Madureira: era uma casa portuguesa com certeza, 2008. (Comunicação,Apresentação de
Trabalho)
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20. SOUZA, M. M. P.; BARBOSA, D. M. 8.; CARVALHO, P. V.; MURTA, I. B. D.; MENDONÇA, M. C. N.

De Camelô a Empreendedor? o impacto da mudança espacial na identidade do^-ambul5pte.sr20Q7.

(Comunicação,Apresentação de Trabalho)

|
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21. SOUZA, M. M. P.; LIMA, G. C. O.

\ FL

A Projeção da Identidade Organizacional; um Estudo da identidade de uma Berrovia PriN^tizada^

2006. (Comunicação,Apresentação de Trabalho)

|

Ij Rub ,^

22. LIMA, G. C. O.; SOARES, A. S.; SOUZA, M. M. P.

\

^

Questões Familiares em Processos Sucessórios Locais: um Estudo na Maior Fejra Bra^iÍelrét^2Q06.
(Comunicação,Apresentação de Trabalho)
23. SOUZA, M. M. P.; CARRIERI, A. P.; FARIA, A. A. M.

The Construction of the organizational identity: discourses about a Brazilian private railroad, 2006.
(Comunicação,Apresentação de Trabalho)
24. SOUZA, M. M. P.; FARIA, A. A. M.

As Diferentes Culturas Intraorganizacionais: Uma Análise do Discurso dos Jornais da ECT, 2005.
(Comunicação,Apresentação de Trabalho)
25. SOUZA, M. M. P.; PIMENTEL, T. D.; CARRIERI, A. P.; FARIA, A. A. M.

Discourse Anaiysis in the organizational context: studying persuasion strategies on newspapers
from Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT and newspapers from its trade union, 2005.
(Comunicação,Apresentação de Trabalho)
26. SOUZA, M. M. P.

As Significações Culturais nos Discursos de Diferentes Grupos Organizacionais: Um estudo dos
Jornais da ECT de Belo Horizonte, 2004. (Comunicação,Apresentação de Trabalho)

Demais produções bibliográficas
1. SOUZA, M. M. P.

Nota sobre o livro "Pós-modernidade e etnografia
CuritibaiANPAD, 2006.(Outra produção bibiiográfica)

nas organizações". Nota Bibliográfica.

Produção técnica
Trabalhos técnicos

1. CARRIERI, A. P.; PIMENTEL, T. D.; SOUZA, M. M. P.; MURTA, I. B. D.; ALMEIDA, G. O.

Os processos de manutenção e criação de identidades e estratégias nos gestores familiares da Feira
do Jubileu do Bom Jesus, 2008

2. SOUZA, M. M. P.; CARRIERI, A. P.

A Projeção da Identidade Organizacional: um Estudo da Identidade da Ferrovia Centro-Atlântica,
2006

3. SOUZA, M. M. P.; CARRIERI, A. P.

As significações culturais nos discursos de diferentes grupos organizacionais, 2005

Demais produções técnicas
1. SOUZA, M. M. P.

Gestão de Empreendimentos, 2011. (Extensão, Curso de curta duração ministrado)
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2. SOUZA, M. M. P.

Métodos e Técnicas de Pesquisa Empírica em Ciências Sociais Aplicadas, 2009. (Extensão, Curso de
curta duração ministrado)
3. SOUZA, M. M. P.; BARBOSA, D. M. S.; BERGAMASCHÍ, L. S.; MARTINS, G. S.

-

Programa Mini-Empresa, 2007. (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrapo^EC - CEFET-MLj

4. SOUZA, M. M. P.; SOUZA, H. Y. P.

j pj [sjo J

Programa Mini-Empresa, 2006. (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado)'

Inovação

^
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!

Projetos

""

Projetos de pesquisaProjetos de pesquisa2014 - 2016 A Astriflores e a coleta seletiva em Florestal: em
busca de uma gestão colaborativa
Descrição: A pesquisa desenvolvida neste projeto teve por objetivo geral explicitar como a aplicação
das metodologias colaborativas por meio da pesquisa-ação pode gerar conhecimentos integrativos e críticos
para a área dos estudos organizacionais e, ao mesmo tempo, contribuir para uma gestão mais equitativa e
colaborativa na Associação de Catadores e Triadores de Materiais Recicláveis de Florestal/MG
(ASTRIFLORES).
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (4); Doutorado (1);
Integrantes: Mariana Mayumi Pereira de Souza (Responsável); ; Alexandre Santos Pinheiro; Rafael
Moreira de Freitas; Daniela dos Santos Costa; João Henrique Alves da Silva; Rosimeire Silveira de
Menezes; Amanda Antônia da Silva Dias

Orientações e Supervisões
Orientações e supervisões

Orientações e supervisões concluídas
Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1. Amanda Antônia da Silva Dias. A TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL: UMA ANÁLISE
REALIZADA PELA PERSPECTIVA DA PSICANÁLISE. 2016. Curso (Administração) - Universidade
Federal de Viçosa

2. Rosimeire Silveira de Menezes. A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE TRIADORES DE LIXO DA
CIDADE DE FLORESTAL. 2015. Curso (Administração) - Universidade Federal de Viçosa

Iniciação científica
1. Rosimeire Silveira de Menezes. A Astriflores e a coleta seletiva em Florestal: em busca de uma

gestão colaborativa. 2015. Iniciação científica (Administração) - Universidade Federal de Viçosa

Orientações e supervisões em andamento

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
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1. FRANCIELE CRISTINA SOARES RABELO. COMO SE DÁ A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DE
HOMOSSEXUAIS MASCULINOS EM PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. 2017. Curso
(Administração) - Universidade Federal de Viçosa

2. MATHEÜS HENRIQUE CORBINI VIDAL. GESTÃO COLABORATIVA; UMA ANÁLISE DA
FERRAMENTA DENTRO DO MOVIMENTO EMPRESA JÚNIOR DE MINAS GERAIS. 2017. Curso
(Administração) - Universidade Federal de Viçosa

3. CAIO HENRIQUE ROCHA E SILVA. SIMBOLISMO E SEDUÇÃO EM UMA ORGANIZAÇÃO
CONTEMPORÂNEA. 2017. Curso (Administração)- Universidade Federal de Viçosa

I MEC - GEFET-MG
Eventos

Eventos

j Fi. N°
Rub

Participação em eventos
PROTOCOLO

1. ISWA Beacon Conference Kuala Lumpur, 2016. (Congresso)

2. Nem mais um minuto de silêncio: debates sobre o desastre da Samarco, 2016. (Seminário)

3. Complexidade e Pesquisa Interdisciplinar, 2015. (Seminário)
4. III Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais(CBEO), 2015. (Congresso)

AVANÇANDO NO PENSAMENTO TRANSDISCIPLINAR E COMPLEXO NAS ORGANIZAÇÕES: A
PROPOSTA DAS TECNOLOGIAS DE GESTÃO COLABORATIVA.

5. O sujeito em Foucault e Lacan, 2015. (Seminário)

6. Conferencista no(a) V Seacad, 2015. (Seminário)

CSA-Minas: alimentação saudável, agricultura sustentável e transformação social..
7. 1 Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais, 2013. (Congresso)
DO CÍRCULO DAS MATRIZES EPISTEMOLÓGICAS AO CÍRCULO DO DRAGON DREAMING: UMA
PROPOSTA DE ABORDAGEM EMPÍRICO-ANALÍTICA À GESTÃO DE PROJETOS COLABORATIVOS.

8. Apresentação Oral no(a) EnEO (Encontro de Estudos Organizacionais da ANPAD), 2012. (Encontro)
A Dominação Masculina nos Campos Profissional e Pessoal:
Um Estudo Qualitativo com
Micro-Empresárias de Manaus/AM.

9. V Congresso UFV de Administração e Contabiiidade, 2012. (Congresso)
10. Apresentação Oral no(a) ENANPAD, 2011. (Encontro)

Balanços Sociais e Mediações: o discurso das empresas como destituição do sujeito.
11. IV Seminário de Administração & II Seminário de Contabiiidade, 2011. (Seminário)
12. Apresentação Oral no(a) ENANPAD, 2010. (Encontro)
A Arte de (sobre)Viver Coletivamente: Estudando a Identidade do Grupo Galpão.

13. Apresentação Oral no(a) Encontro de Estudos Organizacionais da ANPAD, 2010. (Encontro)
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Debatedora da Sessão "Estudos Organizacionais e Sociedade".

14. Apresentação Oral no(a) Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração - EnEPQ, 2009.
(Encontro)

o Que Eu Vou Ser Quando Crescer? As Representações Sociais e o Imaginário doslAtíliiribsiiH^ãSfeánteà^ 1

no Curso de Administração da UFMG.

I

f)
Fi. N^,

15. III International Conference on Strategic Management in Latin America (SMLA), 2009.

(Congresso)

\

/

Social Practices and Making Strategy: a study os produce merchants in Vila Rubim Marlíá^ub.

16. Apresentação Oral no(a) Xi Coióquio Internacional do Poder Locai, 2009. (Con^esg^Q"^Q^Q^Q
O que os críticos têm a contribuir para a compreensão da trajetória do Grupo Galpão?.
17. Apresentação Oral no(a) ENANPAD, 2008. (Encontro)
A Dimensão Identitária em duas Feiras Hippies: uma Comparação Etnográfica entre Estados Unidos e
Brasil.

18. Apresentação Oral no(a) Encontro de Estudos Organizacionais(ENEO), 2008. (Encontro)
Feirante ou Barraqueiro? A Construção de Identidades e Estratégias na Feira do Jubileu em Congonhas.
19. I Seminário internacional de Gestão Cultural, 2008. (Seminário)

20. Apresentação Oral no(a) Oficina de Marxismo, 2008. (Oficina)

AS MODERNAS TÉCNICAS DE REPRODUTIBILIDADE: INSTRUMENTO DE REPRODUÇÃO, DE
ADESTRAMENTO OU RESISTÊNCIA?.
21. Apresentação Oral no(a) ENANPAD, 2007. (Encontro)
De Camelô a Empreendedor? o impacto da mudança espacial na identidade dos ambulantes.

22. Apresentação Oral no(a) 7th International Conference of Organizationai Discourse: identity,
ideoiogy and Idiosyncrasy, 2006. (Congresso)
The Construction of the organizationai identity: discourses about a Brazilian private railroad.

23. Apresentação Oral no(a) Encontro de Estudos Organizacionais(ENEO), 2006. (Encontro)
A Projeção da Identidade Organizacional: um Estudo da Identidade de uma Ferrovia Privatizada.
24. Apresentação Oral no(a) ENANPAD, 2005. (Encontro)
As Diferentes Culturas Intraorganizacionais: Uma Análise do Discurso dos Jornais da ECT.

25. Apresentação Oral no(a) i Encontro Mineiro de Análise do Discurso, 2005. (Encontro)
DAVID E GOLIAS? O EMBATE DISCURSIVO ENTRE SINDICATO DOS TRABALHADORES E A

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) SOBRE AS CONDIÇÕES DE
TRABALHO.

26. Apresentação Oral no(a) III International Conference on Discourse, Communication and the
enterprise, 2005. (Congresso)

Discourse Analysis in the organizationai context: studying persuasion strategies on newspapers from
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT and newspapers from its trade union.
27. Apresentação de Pôster / Painel no(a) iX Semana da Graduação, 2005. (Encontro)
Programa de Educação Tutorial: PET Administração.

28. Apresentação (Outras Formas) no(a)Mostra das Profissões UFMG, 2005. (Encontro)
Monitora do curso de Administração.

29. VIII Seminários em Administração - SEMEAD, 2005. (Seminário)
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30. Apresentação (Outras Formas) no(a)IV Sudeste PET: Ampliando Fronteiras com a Força do
Conhecimento, 2004. (Encontro)
Representante do PET-Face.

I MEC - CEFET-iv.,
31. Apresentação (Outras Formas) no(a)Mostra das Profissões UFMG, 2004. (Encontro)
Monitora do curso de Administração.
í pj f^o
32. Apresentação de Pôster / Painel no(a) VIU Semana da Graduação, 2004. (Oficina)

As Significações Culturais nos Discursos de Diferentes Grupos Organizacionais: Um es^jçtoj^os

da

ECT de Belo Horizonte.

PROTOCOLO

33. XI Seminário sobre a Economia Mineira, 2004. (Seminário)

t—

34. Apresentação (Outras Formas) no(a)lll Modeio Intercolegial das Nações Unidas (Mini-ONU), 2002.
(Simpósio)

Delegado na OMC,representando a África do Sul.
Organização de evento

1. NOGUEIRA, S.; CARNEIRO, G.; SOUZA, M. M. P.; COSTA, P. C.; OLIVEIRA, M. A.; LANDIN, N. R.
Simpósio de Integração Acadêmica (SIA), 2012. (Congresso, Organização de evento)

2. SIMPLÍCIO, A. T.; PEREIRA, P. C.; LANDIN, N. R.; SOUZA, M. M. P.
III Semana Acadêmica e I Simpósio de Formação Inicial e Continuada, 2011.
Organização de evento)

(Congresso,

3. GODINHO, L. M.; SOUZA, M. M. P.

Recepção de Calouros, 2011. (Outro, Organização de evento)

Bancas

Bancas

Participação em banca de trabalhos de conclusão
Exame de qualificação de mestrado
1. SOUZA, M. M. P.; PINHEIRO, D. C.; PEREIRA, R. D.

Participação em banca de Fernanda Antunes de Oliveira. Comunidade que sustenta a agricultura:
gestão, produção e consumo nas CSAs de Belo Horizonte, 2017
(Administração) Universidade Federal de Minas Gerais
2. SOUZA, M. M. P.; PINHEIRO, D. C.; PEREIRA, R. D.

Participação em banca de Romário Rocha Sousa. Memórias do lixo: luta e resistência nas trajetórias de
catadores de materiais recicláveis da ASM ARE, 2017

(Administração) Universidade Federal de Minas Gerais

Totais de produção
Produção bibliográfica

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 10/04/2017 as 11:55:58
24

Página 24 de

Artigos completos publicados em periódico

j•MEG'-'GEÍ~E"l'ív!

• • • • • ■ ■ -J) Oi

Capítulos de livros publicados

Trabalhos publicados em anais de eventos

25
1

Livros publicados.

5

|
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37

Apresentações de trabalhos (Comunicação)

i

12

Apresentações de
Apresentações de
Apresentações de
Demais produções

!-Rufar.

10

trabalhos (Conferência ou palestra)
trabalhos (Congresso)
trabalhos (Seminário)
bibliográficas

Produção técnica
Trabalhos técnicos (relatório técnico)
Curso de curta duração ministrado (extensão)
Curso de curta duração ministrado (aperfeiçoamento)

•PROTOCG"
3

2
2

Orientações

Orientação concluída (trabalho de conclusão de curso de graduação)
Orientação concluída (iniciação científica)
Orientação em andamento (trabalho de conclusão de curso de graduação)

2
1
3

Eventos

Participações em eventos (congresso)
Participações em eventos (seminário)
Participações em eventos (simpósio)
Participações em eventos (oficina)
Participações em eventos (encontro)
Organização de evento (congresso)
Organização de evento (outro)

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 10/04/2017 as 11:55:58
25

8
8
1
2
15
2
1

Página 25 de

&

Universidade Federal de Minas Gerais
Faculdade de Ciências Econômicas

[mEc"- CEFET-MG

I N° 5^
s Rub. Q|
'

PROTOCOLO

Departamento de Ciências Administrativas
Centro de Pós-Groduação e Pesquisas em Administração

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que MARIANA MAYUMI
PEREIRA DE SOUZA concluiu, no Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em

Administração da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal
de Minas Gerais, o Curso de Doutorado em Administração na linha de pesquisa

de Estudos Organizacionais e Sociedade, tendo apresentado, para obtenção do
Grau de Doutor, a tese sob o título "Reciclando a Crítica nos Estudos

Organizacionais: as tecnologias de gestão colaborativa no contexto da
Astriflores".

A tese foi aprovada por uma Comissão Examinadora habilitada em 25 de
novembro de 2016.

Belo Horizonte, 27 de março de 2017

Ana Páhla^feerra de Deus
^"'^PEAEWyFMG
aula C>e2ef*a de
vmd/.
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Universidade Federal de Viçosa
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento
Relatório de Atividades Docentes

EFET-MG

Professor(a): MARIANA MAYUMI PEREIRA DE SOUZA de 28/08/1926 até 10/04/201^!.

Participação em Banca de Monografia do TCC• Trabalho de Conclusão do Curso Num.

11054 Samara de Menezes Lara
11055 Rosimeire Silveira de Menezes

Nível >

Curso

Aluno

Administração
Administração

PR%ffiCOI-0

Membro

01/06/2015

Presidente

01/06/2015
01/06/2015

Administração
Administração

Membro

11Q53 Rosimara Sousa Almeida

Membro

19/06/2015

11O60 Karen Marinho Valadares

Administração

Membro

26/06/2015

12342 Amanda Antõnia da Silva Dias

Administração

Presidente

25/06/2016

11056 Paula Cristina de Moura Fernandes

Total de Bancas de Monografia :6

Participação em Concurso Docentes na UFV
Concurso

Instituição

Nível

Data

Designar os professores EDUARDO FRANÇA CASTRO, matrícula
8973-7/UFV, MARIANA MAYUMI PEREIRA DE SOUSA, matrícula
10331^/UFV, e o servidor DIEGO VALES DESLANDES PEREIRA,

matrícula 12280-7/UFV, para, sob a presidência do primeiro,
constituirem a banca de avaliação do concurso para professor
substituto na área de Filosofia e Sociologia, conforme Edital 03/2017,
tendo como suplentes os professores THIAGO MENDONÇA,

2017-02-

CAF

Membro

soe

Membro

2013-0227

soe

Membro

2013-0208

soe

Membro

2013-0117

03

matricula 12276-9/UFV, e IARA CHRISTINA SILVA BARROCA,
matrícula 8664-9/UFV.

Comissão Examinadora do Concurso Público para Professor
Assistente I, área/subárea de Administração/Gestão de Operações,
Logística e Sistemas de Informação Gerencial, do Campus de
Florestal, de que trata o Edital 164/2012, Concurso n° 02, publicado no
DOU de 07/01/2013, conforme dispõe a Resolução n"
21/2009/CONSU/UFV.

Comissão Examinadora do Concurso Público para Professor
Assistente I, área/subárea de Administração/Finanças e Contabilidade,
do Campus de Florestal, de que trata o Edital 157/2012, Concurso n°

09, publicado no DOU de 10/12/2012, conforme dispõe a Resolução n"
21/2009/CONSU/UFV.

Comissão Examinadora do Concurso Público para Professor
Assistente I, área/subárea de Administração/Marketing & Economia,
do Campus de Florestal, de que trata o Edital 157/2012, Concurso n° 3,

publicado no DOU de 10/12/2012, conforme dispõe a Resolução n"
21/2009/CONSU/UFV.

Banca de Concurso para Professor substituto na área de

Administração, Gestão de Produção e Logística, conforme edital

2012-05-

CAF

Presidente

Banca de Concurso para Professor Substituto na área de
Adminsitração, conforme edital 099/2011

CAF

Presidente

Banca de Concurso para professor substituto na área de
Admnistração, conforme edital 69/2011.

CAF

Presidente

30

44/2012, processo 004401/2012.
2011-0830
2011-0714

Total de Participações : 7
httpsV/www.dti.ufv.br/radocnew/Bancas.asp
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Resumo de participação em bancas registradas pela PPG e atividades e)lternas.
Fonte

Cod. Tipo de Banca

NMel-o .

1

Banca de tese na UFV - Presidente

PPG '

2

Banca de tese na UFV - Membro

PPG

3

Banca exame de qualificação na UFV - Presidente

PPG

0

4

Banca exame de qualificação na UFV - Membro

PPG

0

5

Banca de Monografia Lato Sensu - Presidente

Dep

0

6

Banca de Monografia Lato Sensu - Membro

Dep

0

7

Banca de Monografia TCC - Presidente

Dep

2

8

Banca de Monografia TCC - Membro

Dep

4

9

Banca de tese em outras instituições

Prof.

0

10

Banca exame de qualificação em outras instituições

Prof.

0

11

Banca de concurso na UFV - Presidente

Dep

3

12

Banca de concurso na UFV - Membro

Dep

4

13

Banca de concurso de docentes em outras instituições

Prof.

0

14

Banca de Seleção de Monitores - Presidente

Dep

0

15

Banca de Seleção de Monitores - Membro

Dep

0

16

Banca de Exame Complementar - Presidente

Dep

0

17

Banca de Exame Complementar - Membro

Dep

0

Total de Participação em Bancas = 13
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Universidade Federal de Viçosa
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento

- CEFET-MG

Relatório de Atividades Docentes
lif

Professor(a): MARIANA MAYUMI PEREIRA DE SOUZA de 28/08/1926 até 10/04/2017 i
Banca de Monografia/Trabalhos Finais de Graduação e Bancas de Monitoria na UFV
Descrição

Reconhecer os trabalhos dos professores que participaram da
banca de conclusão de curso intitulado de "A Transformação
Organizacional: uma análise Realizada pela Perspectiva da

Psicanálise", da acadêmica AMANDA ANTÔNIA DA SILVA

Documento

Ato

inicio

j,

vo
PROTOCOLO
Fim

2016-06-25 2016-06-25

020/2016/IHF

DIAS, orientada pela professora MARIANA MAYUMI PEREIRA
DE SOUZA

Reconhecer os trabalhos dos professores, ALEXANDRE
SANTOS PINHEIRO, matricula 11593-3, MARIANA MAYUMI
PEREIRA DE SOUZA, matrícula 10331-4 e ADRIANA
VENTOLA MARRA, matrícula 7224-9, sob a presidência do
primeiro, participaram da banca de conclusão de curso intitulado
( Mecanismos imaginários de evasão do real: um estudo em

Ato
037/2015/1HF

2015-06-26 2015-06-26

uma organização ptjblica), da acadêmica FRANCIELE
APARECIDA CHAVES, orientada pelo professor ALEXANDRE
SANTOS PINHEIRO em 26/06/2015.

Reconhecer os trabalhos dos professores, ALEXANDRE
SANTOS PINHEIRO, matrícula 11593-2, MARIANA MAYUMI
PEREIRA DE SOUZA,matrícula 7224-9, e ADRIANA

VENTOLA MARRA, matricula 7224-9, sob a presidência do
primeiro, participaram da banca de conclusão de curso intutulado
(Dispositivos de evasão do real na torcida por times de futebol:
a construção do herói a partir da vitória), do acadêmico
FREDERICO DE OLIVEIRA BASUS, orientado pelo professor

Ato
038/2015/1 HF

2015-06-26 2015-06-26

ALEXANDRE SANTOS PINHEIRO, em 26/06/2015.

Reconhecer os trabalhos dos professores , ADRIANA
VENTOLA MARRA, matricula 7224-9, MARIANA MAYUMI
PEREIRA DE SOUZA, matricula 10331-4 e ALEXANDRE

SANTOS PINHEIRO, sob a presidência do primeiro,
participaram da banca de conclusão de curso intitulado( Mal-

Ato

2015-06-19 2015-06-19

018/2015/1 HF

estar no trabalho: um estudo de técnicas de treinamento em

vendas), da acadêmica Rosimara Souza Almeida orientada pela

professora Adriana Ventola Marra em 19/06/2015.
Reconhecer os trabalhos dos professores , ADRIANA
VENTOLA MARRA, matricula 7224-9, MARIANA MAYUMI
PEREIRA DE SOUZA, matricula 10331-4,ALEXANDRE

SANTOS PINHEIRO, matricula 11593-2, que, sob a presidência
do primeiro, participaram da banca de conclusão de curso
intitulado(A Configuração Identitária de Mulheres Gerentes
Aposentadas e Sua Posição como Agentes de Poder), da
acadêmica Karen Marinho Valadares,orientada pela professora

Ato
011/2015/IHF

2015-06-26 2015-06-26

Adriana Ventola Marra, no dia 26/06/2015.

Reconhecer os trabalhos dos professores , ADRIANA
VENTOLA MARRA, matricula 7224-9 , MARIANA MAYUMI

PEREIRA DE SOUZA, matricula 10331-4 e FLAVIA MOREIRA
BARROCA DE BARROS, matricula 7490-X que, sob a

presidência do primeiro, participaram da banca de conclusão de
curso intitulado( Metamorfose identitária com a proximidade da
aposentadoria: um estudo de caso com servidores públicos), da

Ato
015/2015/IHF

2015-06-01 2015-06-01

Ato

2015-06-01 2015-06-01

acadêmica Paula Cristina de Moura Femandes, orientada pela

professora Adriana Ventola Marra de Souza em 01/06/2015.
Reconhecer os trabalhos dos professores , MARIANA MAYUMI
PEREIRA DE SOUZA, matricula 10331-4, ADRIANA
VENTOLA MARRA, matricula 7224-9 e DANIELA DOS

016/2015/IHF

SANTOS COSTA, matricula 7330-X que, sob a presidência do
https://www.dti.i.ifv.br/radocnew/Administracao.asp
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Atividades Administrativas

primeiro, participaram da banca de conclusão de curso intitulado
( Retratos do lixo: a construção da identidade de triadores de

|
[

"Sn
-—J I

lixo na cidade de Florestal ), da acadêmica Rosimeire Silveira
de Menezes, orientada pela professora Mariana Mayumi Pereira
de Souza em 01/06/2015.

Reconhecer os trabalhos dos professores , ADRIANA

|

VENTOLA MARRA, matricula 7224-9, MARIANA MAYUMI

O

L_L

PEREIRA DE SOUZA, matricula 10331^ e DANIELA DOS

SANTOS COSTA, matricula 7330-X que, sob a presidência do

Ato

primeiro, participaram da banca de conclusão de curso intitulado
( Configuração da Identidade em um Ambiente Terceirizado), da

017/2015/1HF

2015-06-01 2015-06-01

acadêmica Samara de Menezes Lara orientada pela professora
Adriana Ventola Marra em 01/06/2015.

Número de Portaria, Atos e Resoluções = 8

Câmara curricular e/ou Câmara de Ensino

Descrição

Documento

Reunião 021/2013 do Conselho de Ensino do Campus UFV Florestal.

Reunião

Inicio

Fim

2013-01-17 2013-01-17

021/2013/DIE-CE

VALIDAÇÃO DAS ATAS ANTERIORES - A numeração das
atas anteriores estavam sendo renovadas a cada ano, e de

acordo com informações da Secretaria de Órgãos Colegiados a
numeração precisa ser contínua, mesmo quando se muda o
ano, assim sendo, as atas em 2011 terão a numeração de 002 a
010/2011 e em 2012 a numeração de 011 a 020/2012.

HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM - Homologações com
pareceres favoráveis: foram homologados os subitens a seguir:
Solicita equivalência de disciplinas, Gilber Gustavo Almeida Física, 016821/2012. - Solicita equivalência de disciplinas Alice
Couto Calasense Rodrigues - Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, 017055/2012. - Solicita Aproveitamento de Créditos,
Tenila dos Santos Faria - Engenharia de Alimentos,

017132/2012. - Solicita Aproveitamento de Créditos Samara de

Menezes Lara-Administração, 004203/2011. - PONTOS DE

Rpuniâo

non/9ni9/niF-CF 2012-12-20 2012-12-20

DISCUSSÃO - Calendário dos Cursos Técnicos e Ensino Médio—
para 2013. Foram aprovadas as datas dos feriados, recesso
escolar e sábados letivos, ficando a decidir as datas dos
eventos como Mostra de Profissões e SIA. - Proposta de
oferecimento do 1° ano do Ensino Médio Federal. Após
apresentação da proposta a mesma foi retirada de pauta para
que seja elaborada uma nova proposta em conjunto com os

Institutos. - PROPOSIÇÕES DIVERSAS - foram aprovados os
subitens a seguir: - Solicita alteração de Programa analítico de
disciplina TGA, 016943/2012. - Solicita alteração de matriz
curricular do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental,
017107/2012. - Alteração Matriz Curricular do curso de

Engenharia de Alimentos. - Alteração Matriz Curricular do curso

de Ciência da Computação.
Foram deferidos os subitens a seguir: - Trancamento de
matrícula por motivo de saúde de Rafael Oliveira Meneses do

Reunião
2012-12-03 2012-12-03
019/2012/DIE-CE

Curso Técnico em Informática, 013945/2012. - Aproveitamento
de Créditos dos discentes: Amauri Marques Assunção Silva Agronomia, 003671/2012; Alessandro Menezes Lagares Agronomia, 004558/2010; Gustavo Henrique Neves Administração, 013925/2012; Daniel de Oliveira Reis Goulart -

Administração, 003856/2012. - Reconsideração de desligamento
e matrícula fora do prazo de Henrique Rios Mendes do Curso
Técnico em Agropecuária Concomitante. 015122/2012. Equivalência de disciplinas dos discentes: Thalis Mitre de
Castro - Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 015553/2012;
Paulo Antônio Duarte - Análise e Desenvolvimento de

Sistemas, 015509/2012; Leidiane Aparecida da Silva-Física,
016253/2012; Paula Yohana Suriba Lanes - Física,

httpsi/Avww.dti.ufv.br/radocnew/Administracao.asp
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016275/2012; Maique Andrade Constantino Xavier - Física,

016508/2012; Érica Cristina Gonçalves - Física, 016570/2012. Dispensa de Pré-Requisito: Juliana Patrício de Souza Matemática, 016375/2012. - Solicita Quebra de Co-Requisito

(MAF245) para Cursar a Disciplina MAF305, e quebra de PréRequisito (MAF141) para cursar a disciplina MAF241, Daiana
Cristina Lemos, 016824/201. - SOLICITAÇÕES DE
ESTUDANTES.- Solicita cursar disciplinas: TGA382 e
TGA383 com dispensa de pré-requisito (da disciplina TGA381),
Natália Ladeira Milagres, 013324/2012: após ampla discussão, o
coordenador do curso se comprometeu a alterar a Matriz para
2013 na questão do pré-requisito das disciplinas TGA 382 e
TGA 383 passar a ser co-requisito (disciplina TGA381) e o
deferimento da solicitação da discente em questão está
condicionada ao recebimento pela Diretoria de Ensino da
Solicitação de Alteração de Matriz curricular para 2013, e assim
a Diretora de Ensino emitirá o deferimento Ad Referendum já
aprovado previamente por este Conselho. Foram deferidos os
subitens a seguir: - Solicita trancamento de matrícula fora do
prazo do curso Técnico em Alimentos, José Roberto da Silva,
015844/2012. - Solicita Aproveitamento de Créditos, Lucas
Faria Corgosinho, 016061/2012. - Solicita Aproveitamento de

MEC - CEFE r-M-o
Fi. N°

protocolo

Créditos, Karina Moreira Freitas, 013678/2012. -

PROPOSIÇÕES DIVERSAS: foram deferidos os subitens a
seguir: - Solicita alteração de programas analíticos de
disciplinas FIF, 012189/2012. - Solicita criação de disciplinas
FIF, 012190/2012. - Solicita alteração de matriz curricular do
curso de Física - Licenciatura, 012191/2012. - Solicita alteração
de programas analíticos de disciplinas EDF, 012193/2012. Solicita alteração de programas analíticos de disciplinas EFF,
013903/2012. Solicita alteração de matriz curricular do curso de
Educação Física - Licenciatura, 013901/2012. - Solicita
alteração de programa analítico de disciplinas CBF,
016852/2012. - Solicita extinção de disciplinas CBF,
016850/2012. - Solicita criação de disciplina CBF, 016853/2012.
- Solicita alteração de Matriz Curricular do curso de Ciências
Biológicas - Licenciatura, 016854/2012. - Solicita alteração de
programa analítico de disciplina BOF, 016869/2012. - Solicita
alteração de programa analítico de disciplina OMF, 016870/2012.
- Solicita alteração de Matriz Curricular do curso de Química Licenciatura, 016871/2012. - Reconhecimento do curso de
Educação Física - Campus Florestal, 009273/2012. Reconhecimento do curso de Química - Licenciatura - Campus
Florestal, 005922/2012. - Reconhecimento do curso de
Matemática - Campus Florestal, 005149/2012. Reconhecimento do curso de Ciências Biológicas - Campus
Florestal, 005670/2012. - Reconhecimento do curso de Física-

Campus Florestal, 004780/2012. - Solicita alteração de
Programa analítico de disciplina AGF, 016944/2012. - Solicita
alteração de Programa analítico de disciplina EAF, 016945/2012.
- Solicita alteração de Programa analítico de disciplina LEF,
016976/2012. - Solicita alteração de Programa analítico de
disciplina MAF, 017019/2012. - Solicita alteração de Matriz
curricular do curso de Administração, 017009/2012. - Solicita
alteração de Matriz curricular do curso de Matemática,
017020/2012. Os subitens a seguir foram retirados de pauta para

novas alterações: - Solicita alteração de Programa analítico de
disciplina TGA, 016943/2012. - Solicita alteração de matriz
curricular do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental,
017107/2012. - PONTOS DE DISCUSSÃO:- Horário de aulas
do 1° semestre de 2013 dos cursos técnicos: após discussão
ficou definido que Bruno Corradi irá ser o Presidente da
Comissão de horários, e estes também devem ser feitos com a

ajuda dos Chefes de Instituto, visto que aqui a algum tempo
esta responsabilidade será repassada para os Institutos. Matrículas dos cursos técnicos: será entre os dias 7 e 11 de

janeiro. - Recepção de Calouros dos Cursos Técnicos:
Professora Poliana solicitou que seja indicado por cada

https:/Aivww.dti.ufv.br/radocnew/Administracao.asp
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1(ycx/2017

coordenatjor de curso o nome de um professor para participar da

Recepção de Calouros.
Foram deferidos os subitens a seguir: Aproveitamento de Crédito
César Augusto Pereira, 012352/2012; - Dispensa de Prérequisito, Alisson Bruno Geraldo da Silva e Tiago Magno Barroso
Ferreira, 012331/2012; - Dispensa de Pré-requisito, Gabriel Alves
Cordeiro, 012829/2012; - Dispensa de Corequisito, Cleiton
Gaspar Lara, 012919/2012; - Dispensa de Pré-requisito, Leone da
Costa Almeida e Bruno Francis Pereira Camargos, 012580/2012;
- Dispensa de Pré-requisito, André Campos Cangado e Mafram

I -fvlG I
Fi. N» ^ b
MEC - ULi-t.

I protocolo

Medeiros Viana, 012767/2012; - Dispensa de Co-requisito, Ana
Clara Ribeiro Magalhães e Gabriela Oliveira Andrade,
013097/2012; - Dispensa de Pré-requisito e Co-requisito, Álvaro

de Paula Caldeira e outros, 013137/2012; - SOLICITAÇÕES DE
ESTUDANTES: foram deferidos os subitens a seguir: - Solicita
matrícula fora do prazo nas disciplinas CFA041, CFA022,
CFA021, em 2012 I, discente Leone da Costa Almeida,
012718/2012. - Solicita matricula fora do prazo na disciplina
CFA050, em 2012 I, discente Alisson Bruno Geraldo da Silva e
Welter Resende de Paulo, 013576/2012. - Solicita cursarem co-

requisito as disciplinas: MAF151, MAF103 e MAF172, discente
Luís Femando Salvino, 013897/2012. - PONTOS DE

DISCUSSÃO - Definição do menu das páginas para os sites
dos cursos: aprovado conforme anexo I. - Cronograma para a
realização dos concursos: ficou definido a seguinte seqüência,
podendo ser alterada em função da data de publicação do edital
do concurso no DOU (Data/área/curso): 12/12/12/Operações
Unitárias/Engenharia de Alimentos; 17/12/12/
Ginástica/Educação Física; 18/12/12/Marketing e
Economia/Administração; 14/01/13/Matemática/Matemática;
15/01/13/Microbiologia de Alimentos/Engenharia de Alimentos;
16/01/13/Esportes Coletivos/Educação Física;
21/01/13/Finanças/Administração; 22/01/13/Flsica/Física;
23/01/13/Ensino de Biologia/Ciências Biológicas;
28/01/13/Educação/Licenciaturas; 29/01/13/Gestão da
Produção/Engenharia de Alimentos; 30/01/13/Ensino de

Reunião
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Física/Física; 04/02/13/Estatlstica/ Matemática;

05/02/13/Análise sensorial/Engenharia de Alimentos;
18/02/13/Processamento de Alimentos/Engenharia de Alimentos;
19/02/13/Paleontologia e Zoologia/Ciências Biológicas;
20/02/13/Ensino de Matemática/Matemática; 25/02/13/Ciência da
Computação/Ciência da Computação;

26/02/13/Projetos/Engenharia de Alimentos.- Funcionamento do
Conselho de Classe dos cursos Técnicos: a presidente informou,
uma vez que os alunos são matriculados por disciplina e não
mais por turma, não justifica a realização bimestral ou semestral
do Conselho de Classe, ficando assim definido, por todos os
membros deste Conselho, que serão realizadas reuniões de
Colegiado dos cursos Técnicos, com a participação de todos os
professores que atuam em cada curso, sendo este Colegiado o
espaço para fazer o levantamento dos alunos destaque, tanto

nos aspectos positivos e aspectos negativos.
A reunião foi iniciada com o informe do novo calendário para o

Reunião

2012-09-20 2012-09-20

primeiro semestre letivo de 2012. - PONTOS DE DISCUSSÃO: 017/2012/DIE-CE
Prioridade na contração de professores nas vagas REUNI: No
início da discussão o professor Newton apresentou uma tabela
de distribuição homogênea dos encargos didáticos por curso e
foram avaliados os cursos com maior relação aula/docente que
foram contemplados com as vagas, de onde foram enumeradas
as vinte primeiras contratações, que se encontram em ordem
alfabética: Administração 4 (quatro) vagas. Ciência da
Computação 1 (uma) vaga. Disciplinas da área de Educação 1
(uma) vaga. Educação Física - Licenciatura 2(duas) vagas.
Engenharia de Alimentos 4 (quatro) vagas. Ciências Biológicas Licenciatura 2(duas) vagas, Física - Licenciatura 2(duas)
vagas. Matemática - Licenciatura 3 (três) vagas. Química Licenciatura 1 (uma) vaga, e as demandas que não foram
atendidas ficaram enumeradas por ordem de prioridade de

contratação, sendo 1 (uma) vaga para cada curso, seguindo a
https:/AA/ww.dti.ijfv.br/radocnew/Adminlstracao.asp
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seguinte ordem: Engenharia de Alimentos, Ciência da
Computação, Licenciatura em Matemática, Educação Física,
Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Química,
Ciência da Computação, Agronomia, Tecnologia em Gestão
Ambiental, Administração, Licenciatura em Física, Engenharia
de Alimentos.
Reunião
Professor Guilherme, como representante do PIBID, informou
016/2012/DIE-CE
aos coordenadores que acontecerá a 8° Feira de Ciências da
CEDAF, a 4' Feira do Conhecimento da UFV e a 1' Feira de
Ciências do PIBID, eventos que acontecerão simultaneamente
em 27 de outubro de 9h às 16h. informou também que os
melhores trabalhos irão para a Feira de Ciências Nacional. O
professor Guilherme solicitou o incentivo dos coordenadores
junto aos alunos para participarem das Feiras. - Divulgação de
cursos técnicos e superiores: A presidente explanou brevemente
sobre a lei de cotas. As cotas irão valer inclusive no processo
seletivo dos cursos técnicos. Houveram reuniões quinta e sexta
em Viçosa para discussões de como será operacionalizado o
sistema de cotas, já que a UFV não utilizava este sistema.
Após o material de divulgação ser confeccionado e decidido o
sistema de cotas, precisa-se dividir os grupos que irão divulgar o
processo seletivo nas cidades da região, como foi feito no ano
passado. Será divulgado também em rádios. Não conseguimos
novamente a divulgação do processo seletivo em outdoors. Recursos financeiros para participação de alunos em eventos: A
presidente explicou que conseguimos uma verba, através da
Reitoria, de auxilio aos alunos para participação em congressos,
e tinha-se pensado em conceder aos alunos que solicitarem o
auxílio, o valor da inscrição e 50% do valor do transporte e será
por ordem de chegada e não por cota de valores por curso.
Somente os alunos que irão apresentar trabalhos poderão
receber a ajuda de custo, e será levada em consideração as
diferentes formas de trabalho, como no caso do curso de Física,
Educação Física, que são formas de apresentação de trabalho
diferenciados. Guilherme ponderou que publicações de conceito
Qualis A não deve colocado como limitador para a concessão da
ajuda de custo. Deve-se levar em conta também os cursos que
publicam menor número de artigos de alunos, e o coordenador
deve fazer um levantamento da quantidade de publicações de
seu curso. Cláudio sugeriu que deixe disponível 20% do valor
total da verba para ser usada no segundo semestre. Newton
sugeriu que os alunos que tenham bolsa para estudos recebam
um valor menor, já que o objetivo da bolsa é auxiliar os alunos
nos estudos. Professor Nacif sugeriu que se leve em
consideração também se o aluno recebe bolsa carência, sendo
assim os percentuais diferentes para os alunos que recebem
esta bolsa e os que não recebem. Será marcada uma reunião
especifica para decidir os parâmetros para esta questão. - Papel
dos coordenadores no contato com empresas para estágio: A
coordenadora do estágio solicitou que os coordenadores auxiliem
no primeiro contato com a empresa para o estágio, facilitando
assim a decisão de qual a melhor área da empresa que aluno irá
atuar. - Manual de Rotinas da Gráfica: A pedido da chefe da
Editoração Gráfica, a presidente reforçou a questão de se
cumprir as normas da gráfica, em que a principal é a entrega de
prova para reprodução com 48 horas de antecedência do dia da

2012-09-18 2012-09-18
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aplicação, lembrando que do dia 1° a 12 de outubro a Gráfica irá

funcionar apenas com 1 (um)funcionário. - SOLICITAÇÕES DE
ESTUDANTES:- Mobilidade Acadêmica Tamiris Roberta

Calixto, 011166/2012; - Mobilidade Acadêmica Marina Nogueira
da Silva, 01167/2012; - Mobilidade Acadêmica Aline Indrig Alves
dos Reis Almeida, 011271/2012; - Mobilidade Acadêmica Maria
Mendes de Aquino, 012239/2012: foi colocada a questão que os
alunos não terminaram o semestre por motivo de greve, e esta

situação será avaliada pelo CEPE de uma forma geral. Solicita
reconsideração de desligamento (rematricula) Alexon Fernandes
Campos, 010615/2012: retirado de pauta para parecer da

comissão coordenadora do curso. ITEM 5 - HOMOLOGAÇÃO
AD REFERENDUM: foram aprovados os subitens a seguir: httpsi/Avww.dti.ufv.br/radocnew/Administracao.asp
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Aproveitamento de Créditos Lincoln Alves de Paula - Processo
n" 09493/2011. - Aproveitamento de Créditos Joelma Gonçalves
- Processo n" 01831/2012. - Apresentação das projeções de
encargos didáticos elaborado pelos coordenadores. Contratações 2013. - LIBRAS para Licenciaturas: A presidente
iniciou sua apresentação dos encargos didáticos com o informe
de que as vagas de professor do REUNI ainda não foram
liberadas para contratação imediata, mas já podemos realizar os
concursos. Os concursos de professores substitutos que
aconteceram e foram homologados após o dia 6 de julho poderão

j MEC - CEFET-MG
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ser nomeados ainda neste semestre. Sobre as aulas das

PROTOCOLO

disciplinas referente ao Trabalhos de Conclusão de Curso, estas
são contabilizados apenas as aulas teóricas da disciplina, a
parte prática é de responsabilidade do aluno e o professor recebe
pontuação no RADOC, via Ato, pela orientação dos trabalhos.
Sobre as disciplinas que foram alocadas para o professor da
área de História, Francisco Cosentino, foi lembrado que o
professor está atualmente no campus por Mandado de
Segurança e após se aposentar a vaga voltará para o
departamento de origem do professor, logo já devemos
contabilizar esta contratação no futuro. Após todas as
apresentações dos encargos didáticos, a alocação das vagas
REUNI para contratação ficou a seguinte: Disciplinas de
Educação: contratação de 1 (um) professor com formação em
Pedagogia e Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS para atender
a todos os cursos, lembrando que as aulas deste professor
ainda devem ser equacionadas. Disciplinas Fisica: contratação
de 2 (dois) professores, sendo 1 (um) na área de Ensino de
Fisica e 1 (um) na área de Física Geral. Disciplinas de Ciência
da computação: contratação 3(três) professores sendo 1 (um)
na área de Teoria da Computação, 1 (um) na área de Engenharia
de Software e 1 (um) na área de Sistemas de computação.
Disciplinas de Educação Fisica: existe a demanda de 3
contratações, mas deve-se fazer uma nova redistribuição dos
encargos didáticos para depois verificarmos o número correto de
contratações. Disciplinas de Administração: contratação de 4
(quatro) sendo 1 (um) na área de Finanças, 1 (um) na área de
Gestão de Operações, 1 (um) na área de Economia e Ciências
Humanas e 1 (um) na área de Administração Geral. Lembrando
que 1 (uma) disciplina da área de Psicologia está sem professor.
Disciplinas de Química: contratação de 2 (dois) professores
sendo 1 (um) na área de Química Analítica e 1 (um) na área de
Ensino de Química. Disciplinas de Biologia: contratação de 3
professores sendo 1(um) na área Zoologia/Paleontologia, 1 (um)
em Educação em Biologia, 1 (um)em Biologia Vegetal.
Disciplinas de Engenharia de Alimentos: contratação de 5
professores sendo 1 (um) na área de Microbiologia, 1 (um)em
Operações Unitárias, 1 (um)em Análise Sensoriaí e 1 (um)em
Processamento de Alimentos/Geral/Projetos Agroindustriais,
lembrando também que a disciplina ARF303 não foi
contabilizada nos encargos. Disciplinas de Matemática:
contratação de 4 professores sendo 1 (um) na área de Educação
em Matemática, 1 (um) na área de Cálculo, 1 (um) na área de

Estatística e 1 (um) na área de Matemática Aplicada.
PLANILHA DE ENCARGOS DIDÁTICOS: Foi apresentada pela

Reunião

2012-06-29 2012-06-29

Diretora de Ensino Poliana FIávia Maia a planilha padrão, que
015/2012/DIE-CE
deverá ser usada para lançamentos dos encargos didáticos de
todos os professores do campus, e esta deve ser feita pelos
coordenadores de cada curso. LABORATÓRIOS DE ENSINO:
Foi apresentada a ata da reunião de alocação dos laboratórios
de ensino no novo prédio, e após algumas pequenas alterações
a Diretora de Ensino ficou de enviar por email para todos os
envolvidos e estes depois passarem na Diretoria de Ensino para
assinar a ata. Foi apresentada também a planta baixa dos
laboratórios e solicitado aos coordenadores um descritivo da

parte elétrica, hidráulica e de gás, para ser apresentadas até a
próxima semana.- RECONHECIMENTOS DE CURSOS: De
acordo com as orientações da Pró-Reitoria de Ensino para a
adequação nas matrizes curriculares para o Reconhecimento de
https://www.dti.ufv.br/radocnew/Administracao.asp
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Curso, foram apresentadas as alterações dos seguintes cursos
Licenciatura: Física, Educação Física, Química, Biologia e

Matemática e foram aprovadas por unanimidade.

SOLICITAÇÕES DE ESTUDANTES - os subitens a seguir

foram aprovados: - Solicitação de rematrícula do aluno Idson
Alves Teixeira, no curso de Eletrotécnica - Solicita Rematrícula

I MbC/^ -••t- |
"2-, C\

em Caráter Excepcional, Thais Couto Bastos, 006932/2012. -
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PROPOSIÇÕES DIVERSAS - PONTOS DE DISCUSSÃOAvaliação de modelo para lançamento de encargos didáticos foi apresentado um modelo para que seja feito os lançamentos
dos encargos didáticos de todos os professores, constando
todos os cursos para o qual o professor ministra aulas, e foi
aprovado o modelo proposta pela presidente. - Apresentação do
relatório da comissão para elaboração e implantação de
propostas para a preservação da estrutura física do campus -

foram apresentadas as propostas da Comissão nomeada

conforme Ato 036/2012/DIE e foi sugerido pelo discente

Rüt
i->ri

Reunião

014/2012/DIE-CE 2012-06-20 2012-06-20

Alexandre que devem participar da Comissão de Preservação
um representante de cada turma, o Professor Marcos sugeriu
que procuremos exemplos de como funciona em outras escolas.
Foi também sugerido pelos membros deste conselho que a
Comissão precisa divulgar as questões de preservações, e que
cada um deve ser fiscal de cada um, e que os alunos que já
foram punidos na Comissão de Sindicância poderiam ajudar na
Comissão. - Outros assuntos - Foi explanado sobre como
funcionará o calendário após a volta da greve dos professores,
que entre o 1° e 2° semestre do superior deverá ter um recesso
de 3 semanas para processamento dos dados de matrícula no
sistema SAPIENS. - Edital Exame De Seleção dos Cursos

—

Técnicos à Distância - 2012 II, 008399/2012 - aprovado.

HOMOLOGAÇÃO DE AD REFERENDUM APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS COM PARECERES

FAVORÁVEIS: homologados, por unanimidade, os subitens a
seguir relacionados: - Leandro Elias Fernandes Pessoa,
002714/2012, - Daniela Xavier Gomes, 004114/2012. -

SOLICITAÇÕES DE ESTUDANTES - RECONSIDERAÇÃO
DE DESLIGAMENTO: - Matheus Souza Vilela, 003858/2012 indeferido, - Liziane Aparecida Modesto Pinto, 003860/212 indeferido, - Andresa Cristina Lara, 004268/2012 - deferido. -

APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS: homologados, por

unanimidade, os subitens a seguir relacionados: Natália Kelly
Pereira Cunha, 004228/2012, - Vinícius Silva Xisto, - Lincoln
Alves de Paula, 009493/2011, - Márcio Antônio Gonçalves,

005050/2012, - Rayete Sary-Eldin Gil Rosa, 004133/2011, Luziene Maria dos Santos, 002686/2012, - Cristiane Pereira

Coelho, 004218/2012, - Joelma Gonçalves, 001831/2012. -

SOLICITAÇÕES DIVERSAS - Solicitação do servidor
aposentado José Carlos Naves, 004061/2012 - foi indeferida a
solicitação de ingresso nesta instituição pelo SISU, visto que o
candidato não confirmou sua opção na 2® chamada do SISU,
considerando também que não há previsão para este

procedimento no Edital SISU/MEC, ao qual o mesmo se
submeteu. - Calendário 2012 dos cursos Técnicos à Distância -

aprovado. - Proposta de Alteração do Regime Didático dos

Cursos Técnicos à Distância - aprovado. PROPOSIÇÕES
DIVERSAS - PONTOS DE DISCUSSÃO - Projeção de
contratações de professores efetivos - foi proposta pela Diretora
de Ensino que se componha uma comissão para tratar da
alocação de vagas REUNI, composta pelos professores Robson
Luiz Santos, Afonso Timão Simplício, Bruno de Sousa Corradi,
Cláudio dos Santos Ferreira, Lúcio Paccori Lima, Mariana

Mayumi Pereira de Souza, Newton Moreno Sanches, que foi
aprovada. - Proposta de Alterações da Matriz Curricular do
Curso Técnico de Agropecuária - Modalidade EAD, 006351/2012
- aprovado. - Solicitação de Redistribuição para "Campus De
Florestal" - Márcia de Carvalho Vilela, 001649/2012 - A

redistribuição da professora Márcia de Carvalho Vilela foi
aprovada desde que haja contrapartida de vaga ou com permuta
de professor atuante no campus na mesma área. - Adequação
httpsi/Avww.dti.ufv.br/radocnew/Administracao.asp
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dos diplomas dos cursos técnicos - Foi informado aos
coordenadores dos cursos técnicos que eles devem rever os
projetos pedagógicos dos cursos para adequação dos diplomas

conforme orientações do MEC em que deve ser especificado as
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habilidades a que o curso técnico se destina. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

Aproveitamento de Créditos com pareceres favoráveis:
homologados, por unanimidade, os subitens a seguir

Rub.

relacionados: - Alessandra Pires Passos, 003084/2012. Antônio
de Pádua dos Santos, 002743/2012. - Eline Yara Rufino
Mendes, 002685/2012. - Gisele Ferreira Miranda, 003103/2012. -

PROTO OLO

Samara de Menezes Lara, 004203/2011. -SOLICITAÇÕES DE
ESTUDANTES. - Reconsideração de desligamento: - Ronaldo
Alves Pimenta, 002057/2012, deferido, por unanimidade. -

Márcia Cristina Alvarenga, 003143/2012, deferido, por
unanimidade. - Sônia Regina Antunes de Souza Pimentel,
003439/2012, deferido, com 1 abstenção, sendo que a discente
terá que solicitar no final deste ano de 2012 a Dilação de Prazo
para conclusão do curso. - Solicitação da discente Mara
Lourdes Marinho Morais de Araújo, 003204/2012, indeferido.
Reconsideração de desligamento de Julierme Kyhury Santos

Braga, 003859/2012, indeferido, sendo 12 votos contra, 1 a favor
e 1 abstenção. - Reconsideração de desligamento de Awiri

Reunião
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012/2012/DIE-CE

Cardoso Castro, 003861/2012, deferido, sendo 13 votos a favor

e 1 abstenção. - Reconsideração de desligamento de Fabrício
Pereira dos Santos Nascimento, 004116/2012, deferido, por

unanimidade. - PROPOSIÇÕES DIVERSAS - PONTOS DE
discussão - Mostra de Profissões 2012, ficou definido que
participará da Comissão da Mostra de Profissões 1 (um)
professor de cada curso. - Comissão de elaboração de horários
2012 II, participarão da Comissão de Horários todos os
coordenadores de cursos, e estes deverão entregar o horário até
dia 31 de maio, contendo número de vagas por disciplinas,
distribuição por professores e por sala de aula. Inclusão de
solicitação da Chefia da Biblioteca quanto a Definição sobre
destinação de material didático FNDE alocados na Biblioteca
UFV - CAF, o material didático FNDE será colocado para

doação, primeiramente para os alunos do campus.
Aproveitamento de Créditos com pareceres favoráveis:
homologados, por unanimidade, os subitens a seguir
relacionados: Claudiney Pereira da Silva, processo 003825/2010
e 011877/2010, Samuel Silveira Ferreira Pacheco, processo
002948/2011, Alexandre Riva de Miranda, processo
010083/2011, Jônatas Almeida Duarte, processo 004859/2011,
Caroline Diniz Xavier, processo 001832/2012, Eliana Rissi de

Oliveira, processo 001827/2012. ITEM 4 - SOLICITAÇÕES DE
ESTUDANTES - Reconsideração de desligamento de Pedro
Aureliano Silva - 003434/2012 - deferido, por unanimidade. -

Solicitação de matrícula em CFA012 - Máquinas Agrícolas dos
discentes Geraldo Inocente de Assis Júnior-deferido, com 4

votos contra, Alessandro Martins Gonçalves de Oliveira -

deferido, por unanimidade, e Wagner Barbosa Mendes -

deferido, com 1 voto contra. ITEM 5 - SOLICITAÇÕES DE
MATRÍCULAS - SISU - Alteração de curso de Física para o
curso de Química - Jordânia Gonçalves Rabelo - deferido, com
o encaminhamento de que ela ingresse em uma vaga extra. Alteração de curso de Química para o curso de Administração Gleiciane Aparecida da Silva - indeferido, por unanimidade. Solicita matrícula fora do prazo, por ter perdido a 5° chamada
para o curso de Engenharia de Alimentos - deferido, com o
encaminhamento de que ele ingresse em uma vaga extra. -

PROPOSIÇÕES DIVERSAS - PONTOS DE DISCUSSÃO Disciplinas da área de Metodologia de Pesquisa - este
Conselho sugere que a disciplina de EDF128 Metodologia de
Pesquisa Científica seja retirada da matriz curricular ou seja
alterada o código desta disciplina para AGF e os professores do
curso fiquem responsáveis por ministrar esta disciplina. Mostra de Profissões 2012 - Comissão de elaboração de

horários 2012 II - Contratação de professores 2012 II.
https://www.dti.ufv.br/radocnew/Administracao.asp
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A professora Poliana iniciou um breve relato sobre o fórum
referente ao PD! para os conselheiros que não puderam
comparecer às reuniões. Foi discutido também questões
relativas ao ensino na modalidade à distância. O professor
Eduardo Gusmão propôs que seja realizado um seminário sobre
0 Ensino à Distância neste campus, com participação de
Viçosa. Professora Poliana informou que, de acordo com
informações do Ministro da Educação em Exercício, professor
Luiz Cláudio Costa, o MEC irá liberar os pacotes das
Engenharias, onde de acordo com a demanda atual de nossa
região, as Engenharias que possivelmente serão abertas em
nosso campus, serão Engenharia da Computação e Engenharia
Civil e sobre as Licenciaturas, nenhuma instituição será
penalizada por não conseguir preencher as vagas que estão
sendo ofertadas. O professor Gerson solicitou que professores
participem da avaliação dos trabalhos da Feira de Ciências que

Reunião
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acontecerá no próximo sábado. - APRECIAÇÃO DA PAUTA Dando inicio á reunião, a Presidente apresentou a pauta da

reunião, e não houve inclusão extra. SOLICITAÇÕES DE
ESTUDANTES - Quebra de pré-requisitos estudantes do curso
de Engenharia de Alimentos - indeferido, sendo 13 votos contra,
1 a favor 1 abstenção. Solicitação de cancelamento de
matrícula de estudantes do curso técnico em Agropecuária deferido. - PONTOS DE DISCUSSÃO - Calendários 2012 curso Técnico e Ensino Médio, 001800/2012- deferido o
calendário sem sábados letivos. Calendário 2012 - curso

Superior, 018004/2011 - Definição das atividades acadêmicas

durante os diversos eventos do Campus. PROPOSIÇÕES
DIVERSAS - Solicitação de transferência do professor DIego
Antônio França de Freitas - UNIFEI - retirado de pauta.
Proposta de criação do curso Técnico em Informática para Web
na modalidade á distância - 014781/2011 - deferido, sendo 10

votos a favor, 1 contra 4 abstenções. Foram solicitadas as
alterações: acrescentar o número de horas/aulas presenciais por
disciplina, especificação do quadro docente, adequação ao

Regime Didático dos cursos á Distância, acrescentar o perfil
dos docentes extemos que forem convidados a ministrar aulas
no curso.

A Presidente apresentou a pauta da reunião, e não houve

inclusões. - SOLICITAÇÕES DE ESTUDANTES - Solicitação
de trancamento de matricula fora de prazo, curso técnico Alessandro Martins Gonçalves de Oliveira - deferido. Solicitação
de cancelamento de disciplina QMF100 - Paulo Henrique
Morato- deferido. Reconsideração de desligamento discente
Fernando Antônio T. de A. Pessoa (011171/2011) - deferido.
Solicitação de estudante do Proeja para utilização do certificado
de conclusão do Ensino Médio obtido com o ENEM - deferido.

Solicitação de estudante do Proeja para participar da cerimônia
de colação de grau apenas do curso técnico, utilizando,
posteriormente, o certificado de conclusão do Ensino Médio
obtido com o ENEM - deferido. - PONTOS DE DISCUSSÃO Definição de diretrizes para compra de livros - Os
coordenadores serão responsáveis pelo levantamento da
necessidade dos livros correspondentes a sua área, levando em
consideração todos os cursos para os quais as disciplinas de

Reunião
009/2011/Dl E-CE

2011-11-01

2011-11-01

sua área são lecionadas. Levantamento de demanda do uso de

laboratórios em Viçosa - Os coordenadores devem confirmar
quais aulas práticas não terão condições de serem ministradas
no campus, para que possamos viabilizar que estas aulas
aconteçam em Viçosa. Definição de datas de eventos para o
calendário 2012 - retirado de pauta. Ficou agendada a próxima
reunião para o dia 23 de novembro, ás 13 horas no Salão Nobre
do Prédio Principal.
A Presidente apresentou a pauta da reunião, e houve as
seguintes inclusões: - Solicitação de trancamento de matrícula
fora de prazo, curso técnico - Alessandro Martins Gonçalves de
Oliveira.- Alteração das matrizes curriculares dos cursos
técnicos para 2012, 014529/2011: - Agropecuária - Alimentos -

Reunião

2011-10-06 2011-10-06

008/2011/DIE-CE

Informática - Eletrônica -Eletrotécnica - Hospedagem.
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INFORMES DA DIRETORIA - A Diretora de Ensino apresentou
os novos coordenadores de cursos, em seguida explicou sobre
a grande importância de todos os professores responderem ao

questionário do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional)
que está disponível no site. Foi repassado o informe do Setor de
Vigilância, que a partir de agora todos os veículos que saírem
com alunos para excursões técnicas serão revistados do saída,
evitando assim que os alunos levem bebidas alcóolicas nas

{
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viagens. - PONTOS DE DISCUSSÃO - Compra de livros -foi
solicitado aos coordenadores que além de pensarem somente
na pontuação para o Reconhecimento, na hora de escolher os
livros que serão comprados lembrar de comprar livros que
realmente os aluno irão utilizar. Cada coordenador, juntamente

Rub
\rr.' n

com a comissão coordenadora, irá levantar a demanda de livros

de sua área e atualizar o programa analítico, com a conta de 2
livros para cada 10 alunos, de acordo com as vagas divulgadas
no vestibular. Este levantamento deve ser entregue no dia
27/10. - Aulas práticas em Viçosa - quando realmente não for
possível abrigar aulas praticas no campus, deverá ser feito uma
projeção, devidamente justificada, para que possamos viabilizar
junto a Viçosa os recursos necessários para tal viagem. Elaborações de horários 2012 I (cursos médio, técnicos e
superiores) - Os horários ainda não foram feitos devido ao
problema que temos com sala de aulas, já que o PVD só ficará
pronto para 2012 II. O horário será feito inicialmente somente
com as disciplinas obrigatórias para o semestre, e
posteriormente tentaremos encaixar as disciplinas que serão
oferecida para os discentes reprovados anteriormente. Disciplinas de Verão - Férias de professores - devido aos
problemas de salas que teremos em 2012, foi solicitado que os
professores adiem um pouco as férias para que possam
oferecer no período de verão as disciplinas em que há
reprovados, para não precisarmos oferecê-las no semestre
regular, diminuindo assim a demanda de salas de aulas. Solicitação de trancamento de matrícula fora de prazo, curso
técnico - Alessandro Martins Gonçalves de Oliveira; Retirado de
pauta para anexar histórico e documentos da pasta do aluno. Alteração das matrizes curriculares dos cursos técnicos para
2012, 014529/2011: os subitens a seguir foram aprovados:Agropecuária - - Alimentos - Informática - - Eletrônica Eletrotécnica - Hospedagem - Vale destacar que as
justificativas para todas as alterações estão anexas nos
processos. Nos cursos de Eletrônica e Eletrotécnica as
disciplinas da área de Informática, Gestão Ambiental e
Administração serão ministradas pelas suas respectivas áreas e

as restantes, pelos próprios professores do curso.
INFORMES DA DIRETORIA-Abertura das inscrições do
PASES - Para a divulgação do PASES a Diretoria de Ensino
disponibilizará carro mas não disponibilizará diárias, logo, não

Reunião
2011-09-01 2011-09-01
007/2011/DIE-CE

haverá a necessidade de pernoitar na cidade de divulgação. -

PERÍODO DE VERÃO (DISCIPLINAS DE VERÃO)- A
Diretoria de Ensino solicita uma perspectiva das disciplinas que
serão ofertadas no período de verão, devido à programação para
alimentação dos estudantes, já que o refeitório não estará em
funcionamento e será necessário a contratação de empresa para
fornecer almoço e jantar para os estudantes bolsistas. O
oferecimento de disciplinas de verão é desejável para desafogar

o próximo semestre e termos um número maior de alunos
regulares. A perspectiva de disciplinas a serem oferecidas e a
demanda de alunos devem ser entregues até o dia 9 de

setembro. - SEMINÃRIOS SOBRE ORIENTAÇÃO DE
ALUNOS, PDI E OPA - A Diretoria de Ensino informou que uma
comissão, que conta com membros dos 3 campi, estão

elaborando o projeto do PDI, onde estão montando o documento
indutor ao PDI, que ficara disponível no site para consulta publica
e envio de sugestões para o PDI final. A comissão responsável
pela OPA finalizou o questionário e será disponibilizado para a
participação da comunidade em breve. E com os dados das
respostas do questionário da OPA, ajudará também no
httpsy/w ww.dti.ufv.br/radocnew/Adm i nistracao.asp
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direcionamento da elaboração do PDI. - RECEPÇÃO DE
CALOUROS 2012/1 - Os coordenadores de curso devem

encaminhar à Diretoria de Ensino o nome de um docente por

MEC-CÍ^F£T-í/iG]

curso para participar da comissão de matrículas e de recepção
de calouros 2012 I, - LANÇAMENTOS DE FALTAS NO
SISTEMA - orientações da PRE, quando os professores não

Fi.

lançarem as faltas, será aberto processo administrativo. Pois há
casos em que os alunos não foram desligados por estarem sem
nenhuma falta lançada em apenas uma disciplina, mesmo
estando reprovado por nota O, e vagas que deixaram de ser
oferecidas no Vestibular de Vagas Remanescentes por estes

Rub.

protocolo

alunos não terem sido desligados. Sobre as matrículas em
disciplinas no sistema, houveram muitas solicitações fora do
prazo, principalmente dos cursos técnicos. Observou-se também
que os planos de estudos destes alunos estão ou com muitas
disciplinas matriculadas ou sem nenhuma disciplina. Houve
muitos estudantes assistindo aulas sem estar matriculados,

confirmando que os professores não estão fazendo a chamada.
Pediu-se mais atenção aos Coordenadores e Orientadores
acadêmicos. Ficou acordado fazer um seminário para esclarecer

sobre como elaborar o plano de estudos. - HOMOLOGAÇÃO DO
AD REFERENDUM - Aproveitamento de Créditos e Equivalência
de Disciplinas - Com pareceres favoráveis da Diretoria de Ensino
- homologados, por unanimidade, os subitens a seguir
relacionados - Samara de Menezes Lara, 004203/2011 -Milana
Soares Teixeira Tunussi, 001870/2011 - Bruno Salomão Brandão,
007775/2011 - Lincoln Alves de Paula 009493/2011 - Alexon

Femandes Campos, 004572/2010 - Luciana Santo da Cruz,
009489/2011 - Janaina Aparecida Gonçalves, 010081/2011 FIávia Martins de Oliveira, 010082/2011 - Alexandre Riva de
Miranda, 010083/2011 - Andressa Tamires Lima, 00774/2011 -

Bernardo Vianna Pessoa de Mendonça, 004999/2011 - Femando
Batista do Carmo, 004891/2010 - Edigreice Karoline Gomes
Gusmão, 011291/2011 - Daniela Almeida Cançado, 012359/2010.

ITEM 5- PROCESSOS -SOLICITA ALTERAÇÃO NA MATRIZ
CURRICULAR DO CURSO TECNICO EM HOSPEDAGEM

EAD - aprovado, por unanimidade. - REGIME DIDÃTICOPEDAGÓGICO DOS CURSOS TÉCNICOS Ã DISTÂNCIA retirado de pauta para melhor análise e aprovação posterior. -

ALTERAÇÃO DE MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE

QUÍMICA/CRIAÇÃO E EXCLUSÃO DE DISCIPLINAS
QMF/ALTERAÇOES DE PROGRAMAS ANAÜTICOS DE
DISCIPLINAS QMF (008348,008349,008350,008352/2011)-

ALTERAÇÃO DE MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE
FÍSICA/EXTINÇÃO E CRIAÇÃO DE DISCIPLINAS
FIF/ALTERAÇÃO DE PROGRAMAS ANALÍTICOS DE
DISCIPLINAS FIF (008344,008342,008343,008351/2011) -

ALTERAÇÃO DE MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE
MATEMÁTICA - 008652/2011 - ALTERAÇÃO DE MATRIZ
CURRICULAR DO CURSO DE AGRONOMIA - 008347/2011 -

ALTERAÇÃO DE MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - 008346/2011 - ALTERAÇÃO
DE OFERECIMENTO DAS DISCIPLINAS EDF - 009154/2011 -

aprovados, por unanimidade. - PROPOSIÇÕES DIVERSAS Solicitação de Estudantes - SOLICITA CANCELAMENTO DE
MATRÍCULA EM DISCIPLINA, EULENCÁSSIO ALVES
FERRAZ, MAT 568-011916/2011 - aprovado, com 1 abstenção
de voto.

APROVAÇÃO DA ATA N" 005/2011 - Leitura da ata e
aprovação, por unanimidade. INFORMES DA DIRETORIASemana Acadêmica - O professor Afonso Timão, como
coordenador da semana acadêmica, apresentou ao Conselho os
encaminhamentos que têm sido dados na preparação da
Semana. Apresentou o tema escolhido em reunião especifica da
comissão organizadora, bem como a parceria realizada com a
Secretaria de Estado de Educação de Pará de Minas. A
professora Poliana ressaltou a importância da participação dos
discentes na organização do evento. - Período de Verão - foi
apresentada a importância do oferecimento de disciplinas neste
https://www.dti.ufv.br/radocnew/Administracao.asp
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período, considerando a falta de professores e espaço físico
para disciplinas com alunos repelentes. Foi solicitado aos
coordenadores enviarem à Diretoria de Ensino as disciplinas que

serão oferecidas no período de verão até o dia 8 de setembro. Seminário sobre reconhecimento de curso - A professora
Poliana consultou o conselho sobre a melhor data para que

[mEC - CEFET-MG

fosse ministrado o Seminário sobre o reconhecimento dos

cursos pelo MEC, contando com o relato de experiência dos

Fl- N°

coordenadores Fabricio e Sibeie e apresentação do instrumento

pela pedagoga Carmem. Foi definida a data do dia 8 de julho
para acontecer o seminário. - PROCESSOS -- Solicita criação

Rub.

do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, no

Campus Florestal. (004020/2011)- aprovada, por unanimidade,
a proposta de criação do curso superior de Ciência da
Computação, no período integral. - Alteração dos cursos de
Física e Matemática - aprovada, por unanimidade, a mudança

PROTOCOLO

de tumo de oferecimento, de noturno para integral. A alteração

de tumo foi aprovada, ressaltando que as matrizes já vigentes
deverão continuar oferecendo as disciplinas em período noturno
no caso de alunos destas matrizes não optem migrar para a

nova matriz, em período integral. A professora Poliana informou
que o processo de oferecimento de Bacharelado em Matemática
está tramitando em Viçosa e aguardando parecer. - Solicitação
de rematricula do Curso Técnico em Informática - Gabriel Lucas

de Miranda (005845/2011)- aprovada, por unanimidade. -

PROPOSIÇÕES DIVERSAS - Aulas em período de jogos e
outros assuntos. Professora Poliana levantou a necessidade de

se estabeiecer em quais eventos (jogos, Mostra de Profissões,
Semana Acadêmica) haverá a liberação dos estudantes para
que os mesmos participem. O conselho resolveu definir sobre a
liberação já no inicio do ano mediante o Calendário Escolar. Horários 2012 -1 - os horários para o 1° semestre de 2012
seriam elaborados a partir de setembro, com o objetivo de
antecipar alterações para que estas não ocorressem após o
lançamento no sistema. - Ciclo de palestras sobre Atuação
Docente - A Diretoria de Ensino informou que em parceria com
a PRE, será desenvolvido um Programa de Formação
Continuada de Docentes, com o desenvolvimento de palestras
iniciando ainda no 2° semestre de 2011.

APRECIAÇAO DA PAUTA, APROVAÇAO DA ATA 004/2011 Reunião
leitura da ata, aprovação com correções. 3 - INFORMES DA
005/2011/DlE-CE

2011-05-24 2011-05-24

DIRETORIA - 3.1 - Foi solicitado que os coordenadores
repassem as informações sobre as reuniões para os professores
do curso. A presidente comunicou que apesar do sucesso do
evento Mostra de profissões, alguns pontos devem ser
melhorados, entre eles a organização na desmontagem dos
estandes. Além disso faitou efetiva participação dos alunos e
professores sobre o material a ser levado para Viçosa no evento
Graduação na UFV, que aconteceu na semana seguinte ao
evento Mostra de Profissões. O prof. Cláudio fez um relato do
evento Graduação na UFV, que foi positivo. A Prof^ Poliana
comentou sobre o seminário sobre as formas de acesso a

universidade, onde a participação dos professores foi muito
pequena e solicitou maior participação dos coordenadores nas

próximas discussões. 3.2 - HORÁRIO DE AULAS 2°
SEMESTRE - Não serão aceitas restrições nos horários de
aulas sem justificativas plausíveis, como treinamento, aulas em
pós graduação e, ou outros motivos acadêmicos ou não, a

serem avaliados. A prof. Poliana afirrhou que os horários serão
confeccionados com a tentativa de não colocar horários todos

os dias da semana. Timão colocou que o horário dos cursos
técnicos deste semestre estão muito ruins, os alunos estão

sendo liberados após as 17:30h, onde dificulta as aulas de
educação física. Adélia afirmou que para o próximo semestre
este problema foi corrigido e a proP. Pollyanna Cardoso também
colocou que os horários para o próximo semestre foi feito
deixando vago o quinto horário da tarde. Foi informado que a
partir de 2012 a Diretoria de Ensino ficará responsável pelos
horários, e este ano é a última comissão em que o prof. Robson
https://www.dti.ufv.br/radocnew/Administracao.asp
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será o presidente. Eduardo Gusmão afirmou que os horários da
Biologia para o próximo semestre foram confeccionados
observando o horário de utilização dos laboratórios e alertou
sobre a necessidade do laboratório na manutenção de campus

para atender as aulas práticas de 2012. Gerson pediu que desse
um prazo para que os professores possam ver os horários para
poder trocar horários entre eles, e a prof®. Poliana lembrou que
devido ao prazo para lançamento no sistema para o plano de

MEC - CEhE f-MG ;
Fi. N°

estudos, esta troca é muito difícil de acontecer. Para acontecer

a mudança o coordenador deve verificar o plano de estudos
daqueles estudantes envolvidos na disciplina e atestar mediante
um documento que a troca é viável para todos os alunos. A
expectativa do presidente da comissão Robson é que sejam
repassados os horários para os coordenadores até o dia 27/05
para eventuais alterações, e entregue no registro escolar no dia
03/06. ITEM 3.3 - SEMANA ACADÊMICA - A proP. Poliana
solicitou empenho na coordenação da semana acadêmica, já
que temos ciência que este ano o evento será de porte maior do
que do ano anterior. A Prof.® Sibele colocou que se preocupa em

Rub..
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abrir a Semana Acadêmica para escolas de outras cidades, já
que o campus não tem estrutura para receber muitas pessoas.
Prof. Robson concorda que deve-se estudar a questão de abrir a
Semana Acadêmica para trabalhos extemos, avaliar se é
realmente necessário. Prof.° Poliana colocou que a semana
acadêmica é voltada para os alunos, logo ela pediu que os

professores solicitem maior participação dos mesmos. Prof.®
Adélia colocou que na Universidade de Lavras e em Viçosa, a
semana acadêmica é organizada somente pelos estudantes.
Prof.® Poliana reafirmou que já devemos começar os
preparativos da semana acadêmica, já marcando reunião, a
realizar-se dia 03/06, às 15 horas no Salão Nobre do Prédio

Principal, onde ela conta com a participação de no mínimo todos
os coordenadores de cursos e os representantes discentes, e
que os coordenadores já levem temas propostos para o evento.
ITEM 4 - CURSOS OFERECIDOS EM 2012 - Prof.® Poliana

informou que precisaremos questionar quais os cursos serão
oferecidos em 2012, até o mês de julho, para que possamos
enviar todos os processos para os órgãos superiores, CEPE e
CONSU, lembrando que devemos ter justificativas e
argumentos para que possamos continuar com nossos cursos
superiores. Prof. ® Poliana explicou que um dos principais
pontos que o MEC está cobrando é o número de alunos por
professor, que foi pactuado no REUNI, que são 20 alunos por
professor nos cursos técnicos e 16 alunos por professor para os
cursos superiores. O prof. Robson afirmar que o número de
alunos por professor dos cursos superiores, como um todo,
chega a média de 18 por professor, mas os cursos técnicos
chega por volta de 13, o que faz com que caia a media geral do
campus de alunos por professor. Prof. Robson solicitou à prof.®
Poliana que verifique como é realmente feito o cálculo de aluno
por professor. ITEM 5- LEVANTAMENTO DE DEMANDA DE

ESPAÇO FÍSICO PARA 2011 II E 2012 I - Prof.® Poliana
solicitou que na próxima reunião sejam levados os
levantamentos de demandas de espaço físico para 2011 II e
2012 I e informou que as verbas das coordenações de curso já
foram estabelecidas, no valor de R$ 3200,00, e os pedidos a
serem feitos com esta verba também devem ser lançados no
sistema normalmente. A prof.® Poliana lembrou que as compras
ocorrem mediante longo processo, o que demanda planejamento
dos coordenadores com a maior antecedência possível, não
sendo possível atender de imediato as solicitações feitas. O
prof. Cláudio testemunhou que há pedidos de compras que
levam mais de 1 (um) ano para serem atendidos, considerando o
período entre a solicitação e a chegada do que foi solicitado.

ITEM 6- APROVAÇÃO DAS NORMAS DO ESTÁGIO DOS
CURSOS TÉCNICOS - A coordenadora de Estágio, Elizabeth
Gomes Alvarenga propôs a aprovação das normas de Estágio

dos cursos técnicos, e foi aprovado por unanimidade.
A reunião iniciou-se com a presença do Pró-Reitor de
https://www.dti.ufv.br/radocnew/Administracao.asp
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Administração, Prof. Antônio Cleber Gonçalves Tibiriça, que
informou sobre o andamento dos projetos de obras dos
laboratórios (manutenção do campus), PVD e Pavilhão
Principal. O professor Robson perguntou o prazo do início da
licitação da obra do pavilhão de aulas, e o professor Tibiriça
informou que a licitação estaria concluída até o mês de junho, e

Reunião
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em julho iniciaria a obra, com prazo de seis meses para
execução completa da primeira etapa. A previsão de

readequação dos laboratórios que serão em cima da
Manutenção de Campus está prevista para uso em fevereiro. O
professor Timão questionou sobre a iluminação da pista de
atletismo e o professor Tibiriça solicitou à professora Selma um
levantamento da área para lançamento do pedido no sistema.
Em seguida o professor Tibiriça se retirou da reunião. A Diretora
Poliana comentou sobre o elevado número de pedidos de
transferências, e o professor Lúcio sugeriu que se realize novos
concursos e convidem estes professores a participarem do
concurso, e não incentivar as transferências. A professora
Patrícia Cláudia foi convidada a participar da reunião para
explanar sobre a solicitação de transferência do professor
Marcelo Loures dos Santos (020127/2010), da área de Educação
e a transferência foi negada. Após a explanação a professora se
retirou. O professor Cláudio também explanou sobre a
solicitação de transferência da professora da área de Educação
em Química, Kristianne Una Figueirêdo, que foi aprovado com 1
(um) voto contra. O professor Timão informou sobre os jogos
internos da CEDAF, o JICEDAF e o JUFES, que acontecerão
em maio. O professor Fabrício reafirmou a necessidade em
contratar mais um professor na área de informática, em função
das recomendações do MEC em virtude do reconhecimento do
curso.
Foram tratados os seguintes itens: Apresentação do Professor
Gerson como o coordenador do Ensino Médio Federal e fez

Rub.
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relato sobre o encontro de Pró-Reitores de Ensino que
aconteceu em Uberaba, nos dias 30 de março a 1° de abril. O
professor Fabrício relatou também como foram os dois dias da
visita dos examinadoras credenciados pelo MEC para o
reconhecimento do curso de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas. Os professores questionaram
sobre os livros pedidos para compra no ano de 2010 e a
professora Poliana solicitou contato com o serviço de materiais
para verificar a situação do empenho. Professor Eduardo
Gusmão iniciou a discussão sobre os horários de 50 minutos

dos cursos superiores serem corridos ou terem um intervalo de
10 minutos entre cada horário. Foi acordado manter os horários

de 50 minutos corridos com intervalo de 20 minutos que poderá

ser flexibilizado. A professora Suzana propôs que fosse votada
a questão de a Professora substituta Marcina Amália Nunes
Moreira fizesse a representação do curso técnico em Turismo
nas próximas reuniões do Conselho de Ensino, com respostas
legais da Diretoria de Ensino, já que a Professora Suzana está
afastada para mestrado, e a proposta foi aprovada por
unanimidade. A professora Poliana apresentou a nova resolução
para normas de uso de computadores e espaço interno da
Biblioteca, que foi aprovada por unanimidade, conforme anexo I.
Foi apresentado também as Normas para empréstimo de livros
e horário de funcionamento da Biblioteca, que será encaminhada
aos professores para aprovação na próxima reunião. O técnico
em assuntos educacionais Hebert Leonardo Lehner,

Coordenador do Curso Técnico em Agropecuária a Distância,
apresentou a matriz curricular 2011 (processo 004667/201) deste
curso e o Regime Didático-Pedagógico dos Cursos Técnicos
em Agropecuária e Hospedagem a Distância (processo
004668/2011), que foram aprovados por unanimidade. A
professora Poliana solicitou aos coordenadores de curso que
analisem as matrizes curriculares, com possibilidade de
alteração de oferecimento de disciplinas nos semestres, para
que não haja sobrecarga de aulas para o professor, em especial
as disciplinas de Libras, Informática, Português e Inglês. Foi
https://www.dti.ufv.br/radocnew/Admlnistracao.asp
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Atividades Administrativas

infoimada aos coordenadores a data da entrega das alterações
de matrizes e programa analíticos à PRE e, em função disto foi
solicitado a eles que encaminhassem as alterações à Diretoria
MEC - CEFET-MG
✓H-f t.

de Ensino até o final do mês de maio. Foi informado aos

professores que os horários de salas serão afixados nas
mesmas, e solicitado aos coordenadores que peçam aos
responsáveis pelas monitorias e tutorias que reservem salas de
aulas para este fim, informando que a sala de topografia
localizada no PVB não será usada, em hipótese alguma, para
estes fins. Foi colocado que a PRE atendeu quase plenamente
a nossa demanda de vagas de tutores e monitores, entretanto
os professores que as solicitaram não verificaram a existência
de alunos aptos a preenchê-las, e foi solicitado o controle de
freqüência nas monitorias. Além da atuação dos coordenadores
como orientadores, foi solicitado aos coordenadores que dividam
esta orientação, para não sobrecarregar os coordenadores e
facilitar para os alunos no período de fazer o plano de estudos,
tanto dos cursos técnicos e superiores. O Professor Robson
solicitou que seja realizado um seminário sobre o
reconhecimento dos cursos superiores pelo MEC. A Professor
Poliana informou que isso será realizado em junho, após o
reconhecimento do curso superior de Tecnologia em Gestão
Ambiental. Sobre a Mostra de Profissões, ficou definido que
durante a realização da mesma haverá aulas para os cursos
superiores e ensino médio normalmente. Foi solicitado também
maior participação, dos professores, na Divulgação da Mostra e
empenho na realização da mesma. O professor Gerson
apresentou a proposta de manter as salas de aulas trancadas,
quando estas não estiverem sendo utilizadas, e ficou acordado,
pela adesão do Conselho, que as salas serão trancadas

Fi.

Rub.

PROTOCOLO

somente no período diumo.
Foram tratados os seguintes itens: Informes - a. As aulas
começarão dia 28 de fevereiro, b. Necessidade de lançamento
de faltas no Sapiens (caso de estudantes que deveriam ter sido
desligados por infrequência e não foram porque os professores
não fizeram o lançamento das faltas), c. Papel do coordenador:

Reunião

2011-02-22 2011-02-22

002/2011/Dl E-CE

conversa com estudantes com 2 ou 3 coeficientes abaixo da

média e elaboração de planos de estudos adequados, d.
Necessidade de os coordenadores conversarem com as turmas,

especialmente novatos, sobre a leitura do regime didático, e.
Inviabilidade de alteração de horários de aulas. f. Horários das
salas de aulas (respeito aos õOmin, trânsito entre salas em

função do número insuficiente de salas, encaixe das monitorias
nas salas), g. Alteração das grades dos cursos técnicos (hora
para hora aula), h. Inclusão de estágio nas matrizes dos cursos
técnicos, i. Suspensão dos concursos da última cota do
REUNI, sem previsão de realização (contratação de substitutos
para atender a demanda passada pelos coordenadores para
2011). j. Foi explicado o critério para contratação dos próximos
professores: definição de prioridades com base na projeção
semestral. I. Função da comissão de compras com atuação em
2011: evitar desperdícios, excessos e previsão para atender até
2012. m. Mudança do sistema de registro acadêmico dos cursos
técnicos e médio. A professora Sibele sugeriu o uso exclusivo
do SAPIENS. Foi apresentado o processo de solicitação da

acadêmica Dryelle Santana Pinto Coelho Evangelista, n°
001370/2011, de Mobilidade Acadêmica em caráter excepcional,
com parecer negativo dado pelo Conselho. Foi apresentada a

solicitação do professor Carios Fernando Lemos para ministrar
aulas em curso de pós graduação em Viçosa, sendo deferida
pelo conselho condicionada a compatibilidade de seus horários
de aulas no campus Florestal. Foram explicadas as limitações
de espaço vivenciadas no campus sendo solicitada a
compreensão dos professores e a necessidade do levantamento
de prioridades, em especial em atendimento as aulas. A Diretora
de Ensino foi questionada sobre a perspectiva da
implementação dos bacharelados a partir de 2012. Foram
explicadas as limitações de número de docentes e espaço
físico, entretanto a Diretora aconselhou o encaminhamento dos
htlps7Avww.dti.ufv.br/r adocnew/Adm i nistracao.asp
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Atividades Administrativas

projetos à apreciação da Diretoria de Ensino e, posteriormente,
da Pró-Reitoria de Ensino. O professor Robson solicitou que a

MEC - CEt-E T-MG

avaliação semestral dos professores seja disponibilizada aos

! Fi.

mesmos. O Conselho discutiu a necessidade de se tomar

obrigatória a avaliação para a efetivação da matrícula.

4-

Número de Portaria, Atos e Resoluções = 20

I KUD.,
PROTOCOLO

Comissões de Ensino, Pesquisa, Extensão, Avaiiação, informática etc
Descrição

Documento

Inicio

Fim

O Diretor de Ensino do Campus Florestal, da Universidade
Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pela Portaria 1690/2014/RTR, publicada no Diário Oficial da
União de 17 de dezembro de 2014, resolve: Designar os
professores ALEXANDRE SANTOS PINHEIRO, matrícula
11593-2/UFV, JORGE ALBERTO DOS SANTOS, matricula
7748-8/UFV, e MARIANA MAYUMI PEREIRA DE SOUZA,

matricula 1G331-4/UFV, para, sob a presidência do primeiro,
constituírem comissão para elaboração, aplicação e avaliação

Ato
010/2017/DIE

2017-03-30 2017-03-30

do Exame de Suficiência do discente PEDRO HENRIQUE

FERREIRA SILVA, matricula 205, do Curso Superior em
Administração, referente à disciplina ADF315, Política
Organizacional.
Comissão para analisar o pedido de promoção da professora

LUCIANA BRANDÃO LEAL, matrícula 11.636-X, em que a
referida professora solicita a alteração de Professor Assistente
A 1, para Professor Assistente A 2, referente ao interstício de

Ato
003/2017/1HF

2017-02-07 2017-04-30

06/02/2014 a 18/01/2017.

Banca de avaliação do concurso para a vaga de professor
substituto para lecionar disciplinas da área/subárea de
Direito/Direito Público, Privado e do Trabalho.

Comissão de avaliação de estágio probatório.
Comissão Coordenadora do Curso de Administração, e
reconhecer esta comissão como Núcleo Docente Estruturante,

conforme Art. 12 ao Art. 21 da Resolução 09/2010/CEPE.
Comissão para analisar pedido de progressão funcional de
Assisttente 1 para Assistente II.
Comissão Coordenadora do Curso de Administração, e
reconhecer esta comissão como Núcleo Docente Estruturante,

conforme Art. 12 ao Art. 21 da Resolução 09/2010/CEPE.
Comissão de alocação das vagas Reuni.

Comissão de Elaboração dos horários do 2° semestre de 2012
dos Cursos Técnicos e Superiores. Os horários devem contar
número de vagas de cada disciplina e sala de aula onde a
disciplina será ministrada. A data limite para entrega do referido

Ato
002/2017/1 HF

2017-02-03 2017-02-28

Ato
092/2013/CAF

2013-08-13 2014-02-12

Ato
090/2012/DIE

Ato

2012-12-10 2014-12-10

2012-08-08 2012-09-07

086/2012/CAF

Ato
070/2012/DIE
Ato

2012-07-03 2014-07-03

2012-06-20 2012-07-31

063/2012/DIE

Ato
017/2012/DIE

2012-03-19 2012-05-21

horário é 21 de maio de 2012.

Comissões responsáveis pela Recepção de Calouros em 2012,
técnico e superior.
Designa os servidores para, sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão de Avaliação dos projetos inscritos no
PIBEX e PIBEX JÚNIOR 2011 - Programa Institucional de

Ato

2011-12-12 2011-12-12

074/2011/Dl E

Ato
0062/2011/PEC

2012-11-03 2012-12-03

Bolsas de Extensão Universitária e FUNARBEX 2011 -

Programa Funarbe de Apoio à Extensão
Comissão para analisar estágio probatório de Mariana Mayumi
Pereira de Souza.

Ato

2011-10-26 2011-10-26

112/2011/CAF

1. Comissão Coordenadora do curso de Administração,

conforme Art. 12 ao Art. 21 da Resolução 09/2010/CEPE. 2.
Reconhecer o exercício desta Comissão a partir de 1° de março

Ato

2011-03-01 2013-03-01

038/2011/DIE

2011.

Reconhecer os trabalhos da Comissão de Criação e
https://www.dti.u(v.br/radocnew/Administracao.asp

2010-08-25 2010-12-22
16/19

*■

Atividades Administrativas

10/04/2017

Implantação do Curso Superior de Administração, que atuaram

Ato

Comissão encarregada pela elaboração dos horários dos cursos
técnicos e superiores.

Ato
060/201O/Dl E

Nijmero de Portaria, Atos e Resoluções =15
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2010-1^^^ j^910-11-(^^
1

rV

1 KUD.

Comissões para Fins Administrativos (CEPE, CONSU etc), Assessoramento e Especmis PPOTOCOL 0
Descrição

Documento

Inicio

Fim

Designares professores EDUARDO FRANÇA CASTRO,
matrícula 8973-7/UFV, MARIANA MAYUMI PEREIRA DE
SOUSA, matrícula 10331-4/UFV, e o servidor DIEGO VALES
DESLANDES PEREIRA, matrícula 12280-7/UFV, para, sob a

presidência do primeiro, constituírem a banca de avaliação do
concurso para professor substituto na área de Filosofia e
Sociologia, conforme Edital 03/2017, tendo como suplentes os
professores THIAGO MENDONÇA, matrícula 12276-9/UFV, e

Ato
002/2017/DIE

2017-02-03 2017-02-03

IARA CHRISTINA SILVA BARROCA, matrícula 8664-9/UFV.

Comissão Examinadora do Concurso Ptiblico para Professor
Assistente 1, área/subárea de Administração/Gestão de

Operações, Logística e Sistemas de Informação Gerencial, do
Campus de Florestal, de que trata o Edital 1&4/2012, Concurso
n" 02, publicado no DOU de 07/01/2013, conforme dispõe a
Resolução n" 21/2009/CONSU/UFV.
Comissão Examinadora do Concurso Piíblico para Professor
Assistente 1, área/subárea de Administração/Finanças e
Contabilidade, do Campus de Florestal, de que trata o Edital
157/2012, Concurso n° 09, publicado no DOU de 10/12/2012,
conforme dispõe a Resolução n° 21/2009/CONSU/UFV.
Comissão Examinadora do Concurso Público para Professor
Assistente 1, área/subárea de Administração/Marketing &
Economia, do Campus de Florestal, de que trata o Edital
157/2012, Concurso n" 3, publicado no DOU de 10/12/2012,
conforme dispõe a Resolução n° 21/2009/CONSU/UFV.
Banca de Concurso para Professor substituto na área de

Administração, Gestão de Produção e Logística, conforme edital
44/2012, processo 004401/2012.
Comissão para levantamento de demanda de docentes, para
contratação em 2012.
Comissão da II Semana Acadêmica e 1 Simpósio de Formação
Inicial e Comunitária/2011 no período de 20 a 23 de setembro de
2011.

Banca de Concurso para Professor Substituto na área de
Adminsitraçâo, conforme edital 099/2011
Banca de Concurso para professor substituto na área de
Admnistração, conforme edital 69/2011.

Ato
55/2013/CEPE

2013-02-27 2013-03-27

Ato
35/2013/CEPE

2013-02-08 2013-03-08

Ato
06/2013/CEPE

Ato
054/2012/DIE

Ato
066/2011/Dl E

Ato
090/2011/CAF

Ato
061/2011/DIE
Ato
046/2011/Dl E

2013-01-17 2013-02-17

2012-05-30 2012-05-31

2011-10-03

2011-12-31

2011-09-12 2011-09-12

2011-08-30 2011-08-31
2011-07-14

2011-07-15

Número de Portaria, Atos e Resoluções = 9

Coordenação de Cursos Técnicos, Graduação e Pós-Graduação

Descrição

Documento

Inicio

Fim

1. exonerar, a pedido, a Professora MARIANA MAYUMI
PEREIRA DE SOUZA, matrículas 10331-4/UFV e 1806301-

5/SIAPE, da função comissionada de Coordenadora do Curso
de Graduação em Administração, FUC-001, do Campus UFV
Florestal; 2. designar o Professor JORGE ALBERTO DOS
SANTOS, matrículas 7748-8/UFV e 1225504-4/SIAPE, para
ocupar a função comissionada de que trata o item anterior.
tittps://www.dti.ufv.br/radocnew/Administracao.asp

Portaria
0210/2013/RTR

2013-02-21 2017-02-21

17/19

%

^

Atividades Administrativas
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Número de Portaria, Atos e Resoluções = 1

! MEC - CEFET-r/iG
Participação em Conselhos Departamentais e Conselhos Técnicos

s R. N° e,r}

f

Descrição

u

Documento

Inicio;^
s Rab

Documento

inicio

mm

Conselho de Ciasse para tratar do rendimento escolar dos
discentes do Curso 2° Ano Técnico em Processamento de
Alimentos Concomitante.

Número de Portaria, Atos e Resoluções = 1

Diretoria

Descrição

Comissão para avaliar o estágio probatório do servidor ítalo
Brenner de Carvalho.

Comissão de consulta para representantes de áreas e
representantes do Conselho Acadêmico-Administrativo do

Campus de Florestal.
Comissão de compras do Campus de Florestal.
Estágio probatório.

Comissão de Recepção dos Calouros/2011.

Ato

Fim

2013-04-18

035/2013/CAF
Ato
037/2011/CAF

2011-04-01

Ato
004/2011/CAF

2011-01-17

Ato

2011-04-01

2010-11-22 2010-11-22

124/2010/CAF

Ato

2010-10-05 2010-10-05

099/2010/CAF

Número de Portaria, Atos e Resoluções = 5

Exoneração, Designação e Nomeação
Descrição

Documento

Fim

inicio

designar os professores relacionados no anexo desta Portaria
Portaria
para ocupar a Função Comissionada de Coordenação de Curso 1-142/2012/RTR 2012-10-03 2015-10-03
- FCC.

exonerar dos respectivos desempenhos de função os
professores relacionados no anexo desta Portaria.
designara professora MARIANA MAYUMI PEREIRA DE
SOUZA, matrículas 10331-4/UFV e 1806301-5/SIAPE, para
desempenhar a função de Coordenadora do Curso de

Portaria

2012-10-02

1141/2Q12/RTR

Portaria

2010-12-14

1540/2010/RTR

Administração, do campus de Florestal.
Número de Portaria, Atos e Resoluções = 3

Cargos de Direção e Chefias
Descrição

Documento

inicio

Fim

COORD CURSO GR ADMINISTRAÇÃO CAF

1142/2012

03/10/2012

21/02/2013

Coord Curso Administracao-CAF

1540/2010

14/12/2010

02/10/2012

Resumo de atividades administrativas (Departamentos,Diretorias etc)
Cod. Tipo de atividade
https://www.dti.ufv.br/raclocnew/Administracao.asp

Número
18/19

«

1
Atividades Administrativas

10/04/2017

1

Banca de Monografia/Trabalhos Finais de Graduação e Bancas de Monitoria na

8

UFV

2

Câmara curricular e/ou Câmara de Ensino

20

3

Comissões de Ensino, Pesquisa, Extensão, Avaliação, Informática etc

15

4

mg|

Comissões para Fins Administrativos (CEPE, CONSU etc), Assessoramentolê; ^*:/^ - caí-E T
Especiais
j . íí.—

5

Comissões de Inquérito e Sindicâncias

|^

6

Coordenação de Cursos Técnicos, Graduação e Pós-Graduação

|

7

8

Coordenação de Convênios
Participação em Conselhos Departamentais e Conselhos Técnicos

|
|
"

9

Chefia de Departamento

U í i■ •

/

/

í°l>

\ P!<OT®CO>.0

10

Chefia de Divisão

0

11

Chefia de Laboratório

0

12

Chefia de Setor

0

13

Diretoria

5

14

Membro de Colegiado e de Conselho Técnico

0

15

Membro do CEPE e CONSU

0

16

Exoneração, Designação e Nomeação

3

17

Representação

0

Total de atividades administrativa : 62

https://www,dti.ufv.br/radocnew/Administracao,asp
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Aulas Lecionadas

10/04/2017

Universidade Federal de Viçosa
CEt ETMG

Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento
Relatório de Atividades Docentes

Eã
Professor(a): MARIANA MAYUMl PEREIRA DE SOUZA de 1926 até 2017

VOLTA

f PPQTOÍ

Discipiinas Lecionadas na UFV

Código

Disciplina

TBC 104

EMPREENDEDORISMO

2011

ADF 104

ECONOMIA 1

ADF 111

TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES

CFI 042

SUPORTE AO USUÁRIO

ADF 103

Ano

METODOLOGIA DE PESQUISA EM

Sem.

Alunos

Teóricas

Práticas

1

63

120

0

2011

2

54

60

0

2011

2

57

60

0

2011

2

6

15

0

2012

1

57

60

0

ADF 112

ADMINISTRAÇÃO
TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO 1

2012

1

51

60

0

TBC 109

METODOLOGIA CIENTÍFICA

2012

1

42

20

0

ADF 111

TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES
TEORIAS DA ADMINITRAÇÃO II
TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO 1
TEORIAS DA ADMINITRAÇÃO II

2012

2

49

60

0

2012

2

45

60

0

2013

1

41

60

0

2013

2

44

60

0

ADF 113
ADF 112
ADF 113

Disciplinas: 11

Horas lecionadas :635

Alunos;509

Disciplinas Coordenadas
Disciplina

Código

Semestre

Ano

TBC 104

EMPREENDEDORISMO

2011

1

ADF 104

ECONOMIA 1

2011

2

ADF 111

TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES

2011

2

CFi 042

SUPORTE AO USUÁRIO

2011

2

ADF 103

METODOLOGIÃ DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO
TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO 1
TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES
TEORIAS DA ADMINITRAÇÃO li
TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO 1
TEORIAS DA ADMINITRAÇÃO 11

2012

1

ADF 112
ADF 111
ADF 113
ADF 112
ADF 113

2012

1

2012

2

2012

2

2013

1

2013

2

Número de discipiinas :10

Resumo de atívidades de ensino
Fonte

Número

1

Tipo de Modalidade e Modalidade
Discipiinas de Graduação da UFV

DRE - Depart

11

2

Disciplinas de Pós-Graduação da UFV

DRE - Depart

0

3

Discipiinas iecionadas fora da UFV

DRE - Depart

0

Cod.

https://www.dtl.ufv.br/radocnew/Aulas.asp
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Aulas Lecionadas

10/04/2017

DRE - Depart

10

5

Coordenação de Disciplinas de Graduação na UFV
Coordenação de Disciplinas de Pós-graduação na UFV

DRE - Depart

0

6

Disciplinas do Ensino Médio da UFV

DRE - Depart

0

4

Total de Atividades Registradas : 21

MEC - GEFET- MG
Fi.

-

Rub

PROTOCOLO

https://www.dtl.ufv.br/radocnew/Aulas.asp
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Tela principal

10/04/2017

Universidade Federal de Viçosa
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento

't-FET-ÍViG

Relatório de Atividades Docentes
5-'

Professor(a): MARIANA MAYUMI PEREIRA DE SOUZA de 28/08/1926 até 10/04/2017

VOLTAR

Atividades de Extensão Registrados na Pró-Reitoria de Extensão e Culti^ra
PROTOCGLO
Eventos

Registro Descrição

V Mobilização pela Coleta Seletiva em Florestal

Modalidade

Participação

Datas

Campanha

Coordenador

22/10/2016
22/10/2016

178/2017

Mesa Redonda: AGROTÓXICOS E RESÍDUOS
EVE- SÓLIDOS URBANOS: Um Problema Socioambiental - Mesa Redonda Ministrante 29/06/2015
29/06/2015
931/2015 AGROTÓXICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS:
Um Problema Socioambiental

EVE- 1 Seminário acadêmico de conclusão do curso de
934/2015 administração

Semana do Meio Ambiente 2015
771/2015

Seminário

Membro

Semana
Acadêmica

Membro

24/06/2015
30/06/2015
09/06/2015
12/06/2015

Ministrante

09/06/2015
12/06/2015

EVE- Semana do Meio Ambiente 2015 - Oficina - Pintura das Semana
Acadêmica
771/2015 lixeiras oróximas ao orédio orincioal

Ministrante

09/06/2015
12/06/2015

EVE- Mobiiizacão oeia Coleta Seletiva em Floretal Campanha
824/2014 Lançamento do novo Caminhão oara a Coleta Seletiva

Coordenador

07/06/2014
07/06/2014

EVE- Debate com Pesouisador Visitante Rafael Alcadioani da
Debate
799/2014 Silveira

Coordenador

28/01/2013
28/01/2013

Simpósio

Membro

03/12/2012
07/12/2012

Mostra

Membro

25/04/2012
26/04/2012

Membro

20/09/2011
23/09/2011

Coordenador

20/09/2011
22/09/2011

EVE- Semana do Meio Ambiente 2015 - Barraca da Coieta
771/2015 Seletiva e Feira da Gratidão

EVE- Simoósio de Intearacão Acadêmica - SIA/UFV 213/2013 Camous Florestal

221/2012

Mostra de Profissões 2012 UFV Campus Florestal

Semana

Acadêmica

^

pyp III SEMANA ACADÊMICA INTEGRADA DA UFV
Semana
üqR/Dnii
E 1 SIMPÓSIO DE FORMAÇÃO Acadêmica
asb/zun óAMPUSE FLORESTAL
CONTINUADA
EVE- III Semana Acadêmica Intearada e do 1 Simoósio de
685/2012 Formação Inicial e Continuada UFV-CAF

Semana

Acadêmica

.-^y.^..
2a Mostra de Profissões do Campus Florestal da UFV
573/2011

Mostra

EVE- Semana de Receocão dos Calouros dos Curso
206/2011 Suoeriores 2011

Jornada

Coordenador

EVE- Semana de Recepção dos Calouros dos Curso
206/2011 curso
Superiores
2011 - Apresentação do corpo docente do
de Administração

Jornada

Ministrante

Reunião

Membro

EVE- Semana de Receocão dos Calouros dos Cursos
205/2011 Técnicos do Camous Florestal

^w.dti.ufv.br/radocnew/RaexEventos.asp

Membro

11/05/2011

12/05/2011
14/03/2011
18/03/2011

14/03/2011
18/03/2011

05/10/2010
04/02/2011
1/2

Tela principal

10/04/2017

MFr,- r.FFFTMG
Total de Eventos = 16

^ Fl.
Cursos

Rub.

Modalidade

Registro Descrição

CUR- Análise do discurso em Estudos Organizacionais -

oficina

Par^cip^qi r-peteaQ
Ministrante

090/2015 Análise do Discurso

13/03/2015
17/03/2015

Total de Cursos = 1

Resumo de atividades registradas pelo RAEX( Registro de Atividades de Extensão )

47

Tipo de Modalidade

Modalidade

Cod.

Prestação de Serviço

Oficina

Niimero

1

1

Total de atividades registradas ; 1

Resumo da participação em atividades registradas pelo RAEX
Modalidade

Participação

Niimero

Evento

Coordenador

5

Evento

Membro

7

Total de participações : 12

https://www.dti.ufv.br/radocnew/RaexEventos.asp
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pesquisa-ação denominado "A Astríflores e a coleta seletiva em Florestal", durante
fevereiro de 2014 e dezembro de 2016. O projeto contemplou atividades de pesquisa e
extensão, tendo como estudante voluntária de Iniciação Científica, Rosimeire Silveira
de Menezes, matrícula 369; e como estudantes bolsistas de Extensão, Amanda Antônia

da Silva Dias, matrícula 11677, João Henrique Alves Silva, matrícula 2421, dentre

diversos outros estudantes que contribuíram de forma voluntária e mais pontual ao
longo da duração do projeto.

Como resultados deste projeto de pesquisa-ação, foram geradas uma publicação em

periódico científico em coautoria com a estudante Rosimeire Silveira de Menezes, dois
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i 1. N' Kt)
|; I / \*|

Este artigo teve por objetivo analisar o processo de identificação de poljciàis'' rrrih-

Polícia Militar de Minas Gerais. Buscou-se explorar como as "escolha$'ljdÊ|l£sl^ljj^d£l2foram realizadas e se refletem em suas práticas discursivas. O eixo teórico que sustenta as

análises pautou-se na dicotomia entre identidade pessoal e social, na Teoria da Identidade
Social e em suas implicações para o entendimento dos processos de identificação. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa de caráter e.xploratório, em que foram realizadas dez entrevistas em
profundidade, analisadas pela Análise Crítica do Discurso. As representações (discursos) dos
policiais militares foram dialeticamente internalizadas em maneiras particulares de ação

(gêneros) e em modos específicos de identificação (estilos). Desta forma, foi possível
verificar como discursos dos grupos do alto comando da Corporação e demais discursos
sociais e culturais foram inculcados nas identidades dos policiais e como as constituem.

Palavras-chave: Identificação. Discursos. Policiais Militares.

ABSTRACT

This article aims to analyse military police officers' identification process in Minas Gerais

Military Police. We sought to explore how these subjects' "choices" were performed and
reflected in their discursive practices. For this analysis, our theoretical background was based

on the dichotomy between personal and social identity, on Social Identity Theory, and its
implications for understanding Identification processes. This is a qualitative exploratory
research. Ten in-depth interviews were conducted and analysed by Criticai Discourse

Analysis. The police officers' representations (discourses) were dialectically intemalized by

particular actions (genres) and by specific identification modes (styles). Thus, it was possible
to verify how discourses fi-om high command groups and other social and cultural discourses
were inculcated in the officers' identities and how these identities were constituted.

Keywords: Identification. Discourse. Police.
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As organizações podem ser vistas como locais privilegiados para o desenvolvimento
de processos identificatórios e construção de identidades. A partir desta constatação, esses

temas, bastante complexos e relevantes, têm sido investigados por vários campos do
conhecimento e assumem uma diversidade de definições e empregos nas diferentes

disciplinas. Isto é consenso entre vários pesquisadores(DUBAR,2005; RHODES e BROWN,
2005; ASHFORTH, HARRISON e CORLEY, 2008; YBEMA et ai, 2009), tendo em vista

que o entendimento dos processos de constituição dos sujeitos no contexto organizacional
passa necessariamente pelo estudo destes temas.

Essa diversidade de empregos e definições de identidade e identificação também se

repete nas investigações específicas da área de estudos organizacionais. Alvesson, Ashcraft e
Thomas (2008) apontam que os estudos sobre identidade e identificação são conduzidos de
acordo com diversas finalidades; desde proporcionar soluções para problemas organizacionais

vinculados ao comportamento humano, até o interesse emancipatório de se revelar e
questionar as estruturas organizacionais, passando pelo intuito de se interpretar a experiência
humana no contexto das organizações. Neste artigo, entende-se identidade como um
fenômeno social dinâmico (processual e inacabado), construído em um contexto sócio
histórico, resultado dos processos de socialização e pautada por atos de atribuição e
pertencimento(DUBAR,2005).

Tendo em vista a diversidade teórica e paradigmática, este artigo tem como objetivo

analisar o processo de identificação de um grupo de policiais militares a partir de relatos
individuais. Com esse estudo, busca-se explorar como as "escolhas" desses sujeitos foram

realizadas e se refletem em suas práticas discursivas. Sendo assim, este trabalho reflete sobre
o que são e o que fazem os membros desta Organização Policial.

Considera-se que, para a ampliação do escopo desta pesquisa, o exame das percepções
individuais em relação à identificação organizacional deve ser conjugado com a análise de

outros discursos organizacionais na medida em que o indivíduo não seria o único responsável
pela construção de sua identidade. As relações entre indivíduos, agentes organizacionais,
discursos instimcionais e culturais/sociais são dinâmicas e recíprocas, influindo diretamente

no processo de identificação individual. Entendemos que os "discursos organizacionais" são
múltiplos, pois incluem os discursos produzidos pelos indivíduos e os "discursos
institucionais", que denotam o discurso proferido "oficialmente" pela organização enquanto
E&G Economia e Gestão, Belo Horizonte, v. 16, n. 43, Abr./Jun. 2016
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A Astriflores e a coleta seletiva em Florestal, Minas GeraísTeniTíusca
de uma gestão colaborativa

Astriflores and the selective waste collection in Florestal> Minas Gerais state: a
collaborative management
RESUMO

Mariana Mayumi Pereira de Souza

A atual produção de resíduos sólidos urbanos e sua correta destinação
são problemas enfrentados pela sociedade contemporânea. Dentro

Universidade Federal de Minas Gerais;

Doutoranda em Administração pela

deste contexto, abordamos o assunto e uma alternativa para resolução
do problema, por meio de um projeto de extensão universitária que

propõe a reciclagem como fator essencial para a destinação mais
adequada dos resíduos sólidos e a gestão colaborativa como forma de
auxiliar no funcionamento da Associação dos Catadores e Triadores

de Materiais Recicláveis de Florestal (Astriflores). Nosso projeto busca
aprimorar o processo de coleta seletiva no município de FlorestalMG.A proposta é apoiar a gestão interna da Astriflores e gerar maior
articulação entre a associação e as demais esferas envolvidas na gestão
dos resíduos na cidade. As ações do projeto estão sendo orientadas pela
metodologia de pesquisa-açáo e pela aplicação de ferramentas de cinco

professora assistente da Universidade
Federal de Viçosa, Campus Florestal,
Minas Gerais (mariana.mayumi^ufv.
br).
Rosimeire Silveira de Menezes

Graduada em Administração pela
Universidade Federal de Viçosa, Campus
Florestai,Minas Gerais{rose_sÜveira_09@
hotmail.com).
Amanda Antônia da Silva Dias

Graduanda em Administração pela
Universidade Federal de Viçosa, Campus
Florestal, Minas Gerais(asd.amanda27@

gmail.com).

tecnologias de gestão colaborativa. Os resultados obtidos têm sido
satisfatórios. Enfatizamos a importância da confiança e da articulação
entre todas as partes envolvidas no processo da coleta seletiva.
Palavras-chave: Gestão de resíduos. Coleta seletiva. Pesquisa-ação.
Gestão colaborativa. Extensão universitária.
ABSTRACT

The current solid waste production and its proper disposal are
problems faced by contemporary society. Within this context, we
discuss this theme and propose an alternative to solve the problem
through a university extension project that points out recycling as an
essential factor for proper disposal ofsolid waste and the collaborative

management as an aid to operate the Association of Florestal Pickers
and Sorter of Recyclable Waste(Asociação dos Catadores e Triadores
de Materiais Recicláveis de Florestal (Astriflores). The project aims to

improve the process of selective waste collection in Florestal, Minas
Gerais state. We aim to support the internai management ofAtriflores
and create better articulation between the association and other sides

of the waste management in Florestal. The actions are based on the
Em Extensão, Uberlândia, v. 14, n. 2, p. 53-73, jul./dez. 2015.
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action-research methodology and the application of tools from five
collaborative management technologies. The results are satisfactory.
We emphasize the importance of trust and articulation between ali
the parts of the selective waste collection.
Keywords: Waste management. Selective waste collection. Actionresearch. Collaborative management. University extension.

INTRODUÇÃO
Atualmente, a destinaçáo dos resíduos sólidos urbanos é um problema
complexo a ser enfrentado pela sociedade. A crescente produção de
resíduos necessita ser destinada para lixões, aterros, ou outras formas,
como a incineração. Contudo,todas essas formas causam algum tipo
de dano ao meio ambiente. A incineração produz gases tóxicos. Os
lixões e aterros controlados produzem gases e o chorume, que é um
líquido escuro, proveniente da decomposição da matéria orgânica,
que contamina o solo e o lençol freático. O depósito de lixo a céu
aberto, por sua vez, apresenta o maior potencial poluidor, com geração
de gases e proliferação de animais que são vetores de transmissão de
doenças(NAGASHIMA et ah, 2011).

Portanto, a reciclagem se constitui atualmente como a destinação
mais correta para os resíduos, entretanto, nem todos eles podem ser
reciclados pelos atuais processos industriais disponíveis no mercado,
seja pela falta de tecnologia, seja pela falta de atratividade econômica.
Nesse sentido, é indicado que a reciclagem seja complementada pela
compostagem,que consiste no controle da decomposição dos resíduos
orgânicos para transformação em adubo, e pelo aterro sanitário,
técnica na qual o solo é revestido por um material impermeabilizante
para evitar sua contaminação. Os aterros sanitários são indicados para
o descarte de materiais tóxicos, como os resíduos hospitalares, e outros
tipos de resíduos que não puderam ser reutilizados(ABRELPE,2013).

A reciclagem atualmente tem sido bastante utilizada no Brasil
por meio de associações independentes compostas por catadores
e triadores. Essas associações constituem-se como soluções mais

baratas para o poder público, pois são uma forma de terceirização da
gestão dos resíduos. No entanto, para que o ciclo da reciclagem seja
efetivo, o compartilhamento de responsabilidades e a coordenação
54
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de esforços entre as diversas esferas envolvidas (poder público,
associações, empresas prestadoras de serviço, comunidades, entre
outros) são indispensáveis. Neste contexto, a coleta seletiva auxilia
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para que a reciclagem seja realizada de forma satisfatória com o
maior aproveitamento possível dos resíduos sólidos. Portanto, a
conscientização da sociedade e o bom funcionamento do sistema de
coleta são de fundamental importância.

O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados parciais
do projeto de extensão universitária intitulado "A Astriflores e a
coleta seletiva em Florestal: em busca de uma gestão colaborativa",
vinculado à Universidade Federal de Viçosa(UFV),Campus Florestal.
Este projeto é destinado a aprimorar o funcionamento da Astriflores
e da coleta seletiva no município de Florestal/MG, gerando maiores
rendimentos para as associadas, menores impactos ambientais com
os resíduos e maior conscientização ambiental na comunidade.
Nossa meta era implantar, efetivamente, a coleta seletiva, por meio
do apoio à gestão interna da Associação dos Catadores e Triadores de
Materiais Recicláveis de Florestal (Astriflores) e da maior articulação

entre essa associação e as demais esferas envolvidas na gestão dos
resíduos deste município - Prefeitura, empresa terceirizada de coleta
dos resíduos, universidade, comunidade, comerciantes, entre outros.

Para isso, estabelecemos como objetivos específicos a realização de
reuniões periódicas na Astriflores, a elaboração de um planejamento
colaborativo na associação, a promoção de ao menos dois eventos
anuais para divulgação da coleta seletiva em Florestal, a produção de
materiais informativos e a realização de reuniões e espaços de discussão
com todas as esferas envolvidas na gestão de resíduos do município.
A Astriflores foi fundada no ano de 2008, com o intuito de realizar a

triagem dos resíduos gerados pela cidade de Florestal, procurando,com
esta iniciativa, destinar corretamente os resíduos e promover a geração
de empregos para as associadas. Atualmente, a associação conta com
nove associadas e com o auxílio de cinco funcionários da Prefeitura.

Observamos que a Astriflores, assim como muitas associações desta
mesma natureza, enfrenta dificuldades em sua gestão interna, em
decorrência da baixa escolaridade dos associados e da sobrecarga do

trabalho de triagem, que toma quase todo o tempo das associadas e
as impedem de destinar esforços para organizar a associação.
Em Extensão, Uberlândia, v. 14, n. 2, p. 53-73, jul./dez. 2015-
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Resumo

O presente artigo tem como objetivo analisar os impactos do projeto de extensão
vinculado à Universidade Federal Viçosa (UFV), Campus Florestal, intitulado
"Inclusão Digital: Estimulando a Vocação Empreendedora". Esse projeto, que se
encontra em andamento desde o início de 2012, tem como foco estimular e apoiar o

empreendedorismo e as iniciativas de inovação em Florestal-MG, por meio de

grupos de estudo, palestras, cursos e consultorias no contexto do Centro Vocacional
Tecnológico (CVT) do município. Como embasamento teórico de nossas ações,

partimos da teoria clássica de Schumpeter (1984), Teoria do Desenvolvimento
Econômico,

que

deu

projeção

ao

tema

empreendedorismo

associando

definitivamente o empreendedor ao conceito de inovação, ao desenvolvimento e ao
aproveitamento de oportunidades em negócios.

Palavras-chave: Inovação. Empreendedorismo. Inclusão digital.

Introdução
A proposta do presente artigo é analisar os impactos causados por um projeto
de extensão na cidade de Florestal-MG, no que tange à inovação e ao

empreendedorismo. É importante definirmos a importância da inovação não apenas
para sustentar o presente, mas, principalmente, para garantir o futuro. Já no final do
século XIX o economista austríaco CarI Menger definiu o empreendedor como
aquele que antecipa necessidades futuras (DANTAS, 2008).
As empresas que competem em setores de rápida inovação
tecnológica devem dominar a arte de prever as necessidades futuras
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inovadores, e incorporando rapidamente novas teétlòliõgias..

produto para dar mais eficiência aos processos operacionais
^
prestação de serviços. Mesmo para empresas de setoresXQm cicló:á!rJi__,
de vida relativamente longos, a melhoria contínua dos processos e
produtos é fundamental para o sucesso em longo prazo. (KAPLAN;
NORTON, 1997, p. 5).

A existência e a expansão do Campus Florestal da Universidade Federal de

Viçosa (UFV) têm contribuído para a capacitação dos produtores e comerciantes da
comunidade e para o aumento do mercado consumidor. Com a abertura de novos

cursos, com a implementação crescente de projetos de pesquisa e de extensão
universitária e com a vinda de um número cada vez maior de estudantes para

Florestal, é possível prever a dinamização da economia local e o aumento de
oportunidades para produtores da região. Nesse contexto, a universidade possui um
papel importante no estímulo e no apoio aos empreendedores.
Simantob e Lippi (2003) acreditam que a inovação tanto pode ocorrer por

meio de uma ação planejada quanto por simples acaso. Já para Peter Drucker
(2002, p. 210):
[...] poucas inovações brotam de um lampejo de gênio. A maior parte
delas, em especial as mais bem-sucedidas, resulta de uma busca
consciente e intencional de oportunidades para Inovar, dentro e fora
da empresa.

É prioridade da universidade a promoção de maior integração entre os
saberes acadêmicos e práticos, de forma a promover o desenvolvimento humano,
social, cultural e econômico, dentro e fora dos muros universitários.

Empreendedorismo e inovação no contexto de Florestal-MG
O Centro Vocacional Tecnológico (CVT) é um projeto do Ministério da Ciência
e Tecnologia, em parceria com o Governo de Minas Gerais e municípios, que tem
como objetivos ampliar a capacitação local e regional, combater a exclusão digital e
social, gerar emprego e renda e contribuir para a melhoria de vida da população a
partir da capacitação profissional (PINTO, 2006). A cidade de Florestal possui um
CVT e dois telecentros, cuja estrutura tem sido apoiada desde 2011 pela UFV por

meio do projeto de extensão universitária intitulado "Inclusão Digital: Estimulando a
Vocação Empreendedora".

Interfaces - Revista de Extensão, v. 3, n. 1, p. 3343,jul./dez. 2015.
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o objetivo neste artigo é apresentar uma investigação das interrelaçôes entre as práticas religiosas, eeonômicas e políticas
cunhadas pela Igreja Católica na ocasião da Festa do Jubiieu
do Bom Jesus, na cidade mineira de Congonhas do Campo.
Pretende-se compreender melhor como ocorrem manipulações
simbólicas entre o sagrado e o profano no interior das orga
nizações. Assim, a partir de um estudo no contexto da Igreja
Católica, visou-se trazer novos Insights ao campo dos estu
dos organizacionais que tratam da esfera simbólica de forma
geral. Optou-se por um estudo de caso qualitativo, de cunho
exploratório-descritivo usando entrevistas e observações regis
tradas em diário de campo. As entrevistas foram feitas com
moradores da cidade, comerciantes e com o padre responsá
vel pela paróquia. Para interpretação dos dados, utilizou-se a
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tes para absorver práticas econômicas que financiem o capital
religioso da referida igreja.
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1. INTRODUÇÃO
Neste estudo, o objetivo é compreender o papel do sagrado
no dia a dia de uma organização, destacando como ele pode
ser(re)modelado em função dos objetivos de quem tem poder
de decisão. Para tanto, assume-se o conceito metafísico do

sagrado proposto por Eliade(1970),segundo o qual sua irrup
ção na vida comum ocasiona sua legitimação social sem, no
entanto, extrair-lhe o caráter abstrato e simbólico. A normatização e a categorizaçâo ritualística do sagrado propiciam um
terreno objetivo e factível que permite ao sujeito significar
o universo objetivo, desde que ele assuma sua condição de

incompleto ou desvinculado, o que o identifica com os demais
sujeitos em uma coletividade de seres incompletos. Então, o
sagrado é investido numa instituição que o gere em benefício
de todos (Bastide, 1975). Nesse sentido, institucionalizar o
sagrado compreende o estabelecimento de dogmas, práticas
e regras comuns que permitam a repetição e a manutenção
de um processo que confere segurança e estabilidade ao ente

coletivo composto por sujeitos institucionais incompletos^''.
Acredita-se que o sagrado se refira a conceitos abstratos e a
práticas cotidianas(Certeau, 1994)e ofereça, assim, parâmetros
para que a sociedade possa produzir-se e reproduzir,sendo, pois,
compreendida e reconhecida (principalmente por si mesma).
Nesse sentido, este trabalho insere-se no âmbito dos estudos

organizacionais que tratam do simbolismo,fugindo, assim, da
tradição positivista para intentar ilustrar o comportamento dos
membros de uma organização em função da operação simbó
lica do sagrado. E onde o sagrado poderia ser mais bem com
preendido do que em seu papel na institucionalização de uma
vida religiosa organizada? Tomam-se, então, emprestados de
Antropologia, Sociologia, Ciências Sociais, dentre outros cam

pos,estudosjá tradicionais relacionados à investigação da Igreja
Católica. Obsei-va-se que a organização das pessoas que cons
tituem a Igreja baliza-se principalmente na institucionalização
do simbólico. O foco, neste artigo, não é discutir o simbolismo
na Igreja Católica, mas fazer uma aproximação com o tema do
sagrado, investigando as inter-relações entre as práticas reli
giosas, econômicas e políticas cunhadas pela Igreja Católica,
especificamente por ocasião da Festa e da Feira do Jubileu do
Bom Jesus, na cidade mineira de Congonhas, Minas Gerais.
A Festa do Juhileu surgiu como construção emergente da
necessidade dc os romeiros abastecerem-se, quando vinham
anualmente às comemorações religiosas do Bom Je.sus (que
acontecem desde 1 779), em busca de graças para enfer
midades e/ou pagando promessas das graças alcançadas.
Ao chegarem a Congonhas, além de visitarem a basílica do
Bom Jesus de Matosinhos, os romeiros procuravam produ
tos que pudessem levar na viagem de volta para casa. A partir
dessa tradição histórica, surge a feira, espaço que até hoje se
caracteriza pela conjugação de elementos religiosos e econô
micos. Durante sua ocorrência, dc aproximadamente 15 dias,
as ruas de Congonhas são subdivididas em recortes de espaço,
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f^^elro

em frente às casas, nas proximiliades da basíliqa^ no^

ços da rua, sob tutela dos morad^Ç9S,jfia Igreja çj|ajprdieitiira,
respectivamente. Além do alugiíei dos e'S'páÇO?' pãfã fêtrã71t;es,
a Igreja empreende outras prátiéas, tóte:C'0(h'q;'ff;fbTr^ção'de
fila para beijar uma imagem e, eífrsegüidau^detXâf õfêttas em
dinheiro; a venda de membros de cera para pagamento de pro
messas; e, mais recentemente, a instituição da venda de mem

bros virtuais, pelos quais o fiel somente paga o valor monetá
rio do membro para quitar sua promessa.

Neste artigo, são analisadas tanto as práticas institucionais
quanto as não institucionais que surgem em meio à necessidade
de adaptação em face das oscilações do ambiente. Destaca-se o
"fazer estratégia" como mecanismo de compreensão do plano
objetivo(Certeau, 1994). A hierofania bíblica é acompanliada, por
um lado, por um corpo burocrático litúrgico construído e,
por outro lado, por um contingente de crentes que a legitima.
A instituição Igreja é, pois, a resultante da mediação entre o
universo simbólico do sagrado e o universo objetivo do sujeito
comum.Esses dois universos edificam dualidades(sagrado/pro
fano, detentor/depositário), as quais delimitam os sujeitos entre
portadores de um capital religioso (Bourdieu, 2002) e depo
sitários desse capital, dependentes do processo de mediação.
O capital religioso é percebido não só como o conjunto de ser
viços religiosos, como também o próprio patrimônio material
da instituição, além do aparato simbólico pertencente ao uni
verso do sagrado. No caso em questão, destacam-se especifica
mente práticas do corpo litúrgico da basílica do Bom Jesus de
Matosinhos em Congonhas do Campo,que buscam,sistemática
ou assistematicamente, a perpetuação do capital religioso e a
sobrevivência da organização da paróquia por meio da mani
pulação simbólica do sagrado durante o Jubileu do Bom Jesus.
Autores como Burity (2001) e Chauí(2004)têm apontado
para o retorno do teológico ao domínio público, destacando a
capacidade de esse processo construir identidades coletivas

religiosas que resultam na ação política'^' organizada. E inte
ressante destacar que o elemento inédito da volta da religião
não se refere exatamente ao aumento de fiéis e à exposição

midiática do sagrado, mas sim à reformulação dos limites entre
religião e política, entre o privado e o público. Nesse sentido,
no presente trabalho, busca-se contribuir para a compreensão
da dinâmica simbólica no interior da Igreja Católica, entendida
como organização gestora da Feira do Jubileu de Congonhas.
Estudos organizacionais brasileiros que lidam com a questão

religiosa ainda são escassos, contudo as relações entre capita
lismo e religião têm sido e.studadas desde Max Weber e cons
tituem um campo de pesquisa profícuo nos dias atuais(Pereira
& Carrieri, 2005; Serafim. Martes & Rodriguez, 2012).

2. O SAGRADO NA TRADIÇÃO CRISTÃ
O termo sagrado tem herança etimológica do latim sacrare,
cuja acepção tange ao recebimento de sagração; tornou-se sacro
ou santo o que pressupõe a dedicação ao serviço de Deus, uma
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O objetivo neste artigo foi analisar o processo de construção da

§

identidade coletiva do Grupo Galpão, um grupo de atores de teatro

(/j
ÜJ

fundado em 1982 e sediado em Belo Horizonte. O tema da identidade
foi abordado em relação ao contexto da indústria cultural. Para o
estudo da identidade, partiu-se do nivel individual para entender
significados coletivamente partilhados, notadamente em relação aos
objetivos e à estrutura do grupo. Sendo a identidade individual cons
truída a partir das práticas discursivas e sendo essas últimas sempre
relacionadas a estruturas sociolinguísticas e aos gêneros discursivos,
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a identidade individual é revelada em determinado contexto e em

relação a outras identidades, individuais e coletivas. Entende-se, na
pesquisa aqui apresentada, que os espaços de interação delimitados
pelas identidades coletivas fornecem limites para a expressão das
identidades individuais. Entretanto, ocasionalmente, o indivíduo

lograria transfonnar-se e transformar ativamente os espaços que lhe
impõem relações de dominação. Para penetrar na realidade cotidiana
do Grupo Galpão, foram realizadas obsen-ações e entrevistas em
profundidade, as quais foram tratadas pela análise do discurso.
Ao final da pesquisa, foram evidenciados aspectos identitários do
Grupo Galpão que comprovam a estabilidade do grupo, mas que
revelam tensões entre a racionalidade do mercado de bens culturais

e a racionalidade intrínseca à produção artística autêntica.

Palavras-chave: identidade, prática discursiva, identidade coletiva,
grupo de teatro.

1. INTRODUÇÃO
O objetivo neste trabalho foi a compreensão da dinâmica de construção
de identidades no contexto de uma organização inserida no mercado de bens
culturais, o Grupo Galpão. Entendido como hcus de pesquisa, o Grupo Galpão
é um grupo teatral composto por 13 atores sócios, fundado no ano de 1982 e
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RESUMO

Neste artigo, objetivou-se apreender as estratégias dicursivo-identitárias de garçons, a fim de construir ou
manter uma identidade profissional valorizada. Para isso, realizou-se uma pesquisa qualitativa na qual foram
entrevistados 12 sujeitos. Para a análise dos dados, utilizou-se a Análise do Discurso,adotada como metodologia e
como perspectiva epistemológica. Os resultados revelaram três estratégias discursivo-identitárias; a de valoração
do profissional pela definição de seus atributos específicos, a diferenciação entre garçons e "carregadores de
bandeja" e a importância da profissão para a vida pessoal, para as empresas e para a cidade. Discute-se que tais
estratégias buscam minimizar o conflito identitário vivido por esses sujeitos devido à ausência de reconhecimento
social, mas, ao mesmo tempo em que confrontam, reforçam o discurso de desvalorização dos trabalhos braçais.
Palavras-chave: identidade; discursos; estratégias; garçons.
ABSTRACT

This article aimed to apprehend waiters's discursive-identity strategies in order to build or maintain a positive
professional identity. For this, we carried out a qualitative research study in which 12 subjects were interviewed.
For the analysis of data it was adopted Discourse Analysis, as a methodology, and as an epistemological
perspective. The results reveal three discursive-identity strategies: a professional valuation of the definition
of their specific attributes, and the differentiation betvveen waiters 'tray's loaders', and the importance of the
profession for a personal life, business as well as the city itself. It is argued that such strategies seek to minimize
the conflict of identity experienced by these subjects due to lack ofsocial recognition, but, at the same time, those
strategies confront and reinforce the discourse of devaluation of manual labor.
Keywords: identity; discourses; strategies; waiters.

Introdução
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.

braçal e intelectual advinda da própria divisão do
trabalho. Segundo essa divisão, o trabalho intelectual
,

,

As diversas profissões existentes, cada qual
,
.
.,
. • •7 ,

com o seu papel, compõem a vida em coletividade
e propiciam o desenvolvimento social. Contudo,

existem trabalhos que são alvos recorrentes
de discriminação, uma vez que são percebidos

seria independente e mais importante do que o braçal,

,
. . .
i •
- j -i.j
i
levando a desvalorização do ultimo e daqueles que o

desempenham (Arendt, 1981; Godim, 2001).

Essa percepção sobre a existência de trabalhos
de qualidades distintas, para Holanda (1995), mostra-

socialmente como de menor valor. Esse é o caso das

se ainda mais crítica no contexto brasileiro, na medida

profissões que envolvem maior esforço físico para
sua realização, cujos ocupantes são reconhecidos

em que um dos traços de nossa vida social é o maior
decoro conferido às profissões ditas intelectualizadas,

como trabalhadores braçais. Como discutem Kunis, Séculos de escravidão deixaram resquícios que ainda
Cruz e Checchia (2007), o baixo status social dessas povoam o imaginário e as atitudes relacionadas a
profissões relaciona-se com a dicotomia entre trabalho essas funções e aos sujeitos que as desempenham.
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Resumo

Reconhece-se que os significados do trabalho podem ser distintos para os sujeitos
em função de diversos fatores como profissão, faixa etária, contexto sócio-histórico.
Este artigo teve como objetivo investigar os significados que ex-executivos com
mais de sessenta anos de idade atribuem ao trabalho, após a aposentadoria de
suas funções gerenciais. Foram investigados dezoito ex-executivos em processo de
envelhecimento, escolhidos intencionalmente em função de sua idade e cargo que
ocupavam, O processo de coleta de dados foi realizado por meio de entrevistas
semi-estruturadas, analisadas pela Análise do Discurso. Constatou-se que as

variadas formas de trabalho dão significado à vida, auxiliam no resgate deformas
de status e poder e contribuem para a manutenção das identidades profissionais,
além de minimizarem os efeitos sociais e físicos do envelhecimento.

Palavras-chave: Significado do trabalho. Executivos, Envelhecimento.
Abstract

U was recognized that the meanings of work maybe different for individuais
depending on various factors such as profession, age, socio-historicai context. This
articie aims to investigate the meanings that former executivas with over sixty years
of age attribute to work after retirement from their manageriai functions. it was
investigated eighteen former executiva managers in the process of aging, intentionaiiy
chosen because of their age and the job position they had occupied. The process
of data coiiection was conducted through semi-structured interviews, anaiyzed by
Discourse Anaiysis. it was noted that the varied forms of work provida meanings to
Ufa, heip maintaining some forms of status and power and contribute to the
maintenance of professionai identities. in addition, they aiso minimize the social and
physical effects of aging.
Keyword; fdeaning of work. Executivas, Aging.
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Introdução

Rub.

Sociedades, grupos e indivíduos têm suas próprias percepç|es ^^pe o trãKIKõ
de aeordo com o tempo e o espaço. Trabalho, entendido eomo a eoneentrâçãó'dê "en&T(gitr—
das pessoas para alcançar determinados fins, pode ser pensado de diversas maneiras
dentro de um contínuo que vai desde fonte de sobre\ivêneia econômica até instrumento

para satisfazer necessidades sociais. Assim, o trabalho pode aumentar a sensação de
inde])endência, dignidade e orgulho, sendo fonte de auto-realização, identidade e
influência. Essas maneiras de se pensar o trabalho são moldadas por vários fatores
individuais e sociais, incluindo atuação profissional, características do trabalho, crenças,
idade, escolaridade, tipo de personalidade, identidade, culturas, contexto sócio-histórico
e níveis de desenvolvimento social

As percepções humanas sobre o trabalho são, portanto, fortemente influenciadas
pelas transformações ocorridas dentro e fora das organizações. Nas organizações
destaea-se o aumento da utilização da comunicação e da tecnologia da informação, a

rápida expansão dos empregos no setor de serviços, a terceirização e preearizaçâo do
trabalho. Essas transformações ocorrem em um cenário de evolução demográfica e

social generalizada. A redução do índice de fecundidade, conjugada ao aumento da
expectativa de vida, implica a diminuição da população jovem e o aumento do
contingente de idosos. Segundo o Censo demográfico de 2010 o grupo de idade de 60
anos ou mais correspondeu a 11,6% da população - ou seja, em termos absolutos mais de

20,59 milhões de brasileiros. Em 2004, o mesmo grupo correspondia a 9,7^0 (IBGE,
2012).

Esse contingente de pessoas com mais de sessenta anos inicia uma nova fase de
vida. Pessoas que, em geral, já estão legalmente aposentadas, e nem sempre associam

essa fase ao tempo do não trabalho, do lazer, da família e do descanso. Muitos
aposentados continuam trabalhando por necessidade, seja financeira, psicológica ou
social. Esse trabalho pode ser a manutenção da atividade anteriormente desenvolvida ou

por meio de novas atividades e desafios. A opção por continuar exercendo alguma
atividade profissional mesmo após a aposentadoria pode, além dos fatores listados,
também estar vinculada ao significado que o trabalho tem para cada um deles.
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RESUMO

O objetivo deste artigo é apresentar uma discussão, por meio de um estudo multicasos, acerca de como pequenas organizações familiares, inseridas no Mercadão de Madureira (Rio de Janeiro), conseguiram e conseguem sobreviver tendo
em vista as mudanças contextuais as quais essas organizações foram submetidas
ao longo de quase um século de história. Objetivou-se saber quais são as táticas
e estratégias empreendidas pelos gestores e demais sujeitos envolvidos nessas
organizações familiares que lhes permitiram a sobrevivência. Trabalhou-se com
o conceito de estratégia como prática, que se associa à perspectiva do cotidiano
e do contexto, que influenciam os saberes-fazeres dos indivíduos. Buscou-se na
noção de representações sociais um caminho pela relação entre representação
e ação. A abordagem metodológica foi qualitativa, pois entendeu-se que seria
a alternativa mais adequada à perspectiva teórica da estratégia como prática e

como processo, permitindo maior riqueza das observações advindas da associa
ção entre sujeito de pesquisa, locus de trabalho e pesquisador. A pesquisa empí
rica foi desenvolvida a partir de entrevistas, que foram gravadas, transcritas e
analisadas de acordo com caminhos propostos no âmbito da análise do discurso.
Foram feitas análises quanto aos implícitos, aos percursos temáticos e à existên

cia de polifonia. Com base nos dados analisados, compreendeu-se que os pro
cessos estratégicos empreendidos pelos gestores das organizações são cotidianamente metamorfoseados, esculpindo e polindo cada vez mais os saberes-fazeres
e o próprio espaço. Além disso, compreendeu-se que as práticas estratégicas não
são delineadas apenas nas organizações familiares, pois elas nunca estão sozi
nhas em suas práticas cotidianas. As táticas e estratégias sustentam-se umas
às outras, configurando assim a organização Mercadão de Madureira. O traba

lho contribui para os estudos de estratégia no sentido de mostrar que, além das
perspectivas apontadas pelos autores que tratam da questão da representação
espacial, é necessário ainda um foco sobre tal representação, tanto física como
simbólica, tendo sido o espaço simbólico um elemento-chave para a pesquisa. A
originalidade deste trabalho está na forma que busca estudar a estratégia, fugindo
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da perspectiva de que os sujeitos - gestores de qualquer negocio - ri^o podem

desenvolver práticas sociais em que se intercalam estratégias e tática^ dié gpbre-^J^
vivência do negócio e da família.
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IlUTRODUÇÃO
Almejou-se, neste artigo, compreender quais as estratégias e táticas em

preendidas pelos sujeitos envolvidos nas organizações familiares do Mercadão
de Madureira que possibilitam sua sobrevivência naquele espaço. Por tratar-se de
pequenas e médias empresas, essas organizações se inserem em um contexto

caracterizado por uma alta taxa de mortalidade (ROSSETTO et al., 2006), o que
sugere a relevância do estudo de estratégias e táticas direcionadas à sua sobrevi
vência. O presente estudo é oportuno porque há poucas pesquisas sobre estraté
gias em pequenas empresas, uma das lacunas que se busca preencher com este
trabalho (CAVEDON; FERRAZ, 2005).

A escolha do Mercadão de Madureira como locus para a pesquisa se deu

por tratar-se de um espaço antigo que passou por diversas mudanças, no qual
atuam, há muitos anos, comerciantes e organizações familiares. Entende-se que
o locus possibilitou o estudo do cotidiano dessas famílias e de como as relações
familiares se misturam com práticas estratégicas. Segundo Bernhoeft (1989),
a família e a empresa são instituições seculares. A família é articulada por sen
timentos e emoções, e a empresa tem base na racionalidade e no determinis
mo,em uma perspectiva de autossustentação e sobrevivência. As organizações
familiares, que representam a união dessas duas instituições, misturam senti
mentos e emoções, racionalidade e determinação, ou seja, estão vinculadas a
representações sociais diversas.

Adotando uma abordagem da estratégia como prática social, julgou-se que
a abordagem qualitativa para a pesquisa seria a mais adequada, pois somente
ela permitiria a profundidade desejada para entender como eram desenvolvidas
as táticas e estratégias. Assim, a priori, foram consultados documentos históri
cos ou científicos que tratassem do Mercadão de Madureira, e, somente depois,
partiu-se para uma coleta de dados baseada na interação com os sujeitos pesqui
sados. Como técnicas, utilizaram-se a observação participante e as entrevistas
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Identidades, práticas discursivas e os estudos

organizacionais: Uma proposta teórico-metodológica
Identities, discursive practices and organizational studies: A theoretical-methodological
proposal

Mariana Mayumi Pereira de Souza'
Alexandre de Pádua Carrieri^

Resumo

O objetivo do presente artigo é propor uma visão da identidade nos estudos organizacionais que integre as idéias: da
identidade como prática cotidiana; da prática como prática discursiva; e da prática discursiva pautada por
racionalidades. As práticas pautadas pelas diferentes racionalidades permitem ao indivíduo exercer uma identidade
autêntica ou instrumental em seu cotidiano. Aplicando-se tal entendimento ao contexto das organizações, salienta-se a
importância de se estudar os indivíduos em relação aos níveis coletivos, pois, segundo a teoria da delimitação dos
sistemas sociais de Ramos (1981), em diferentes enclaves da vida social, torna-se possível ao indivíduo exercer
diferentes tipos de racionalidade. Em contrapartida, segundo o conceito de identidade metamorfose de Ciampa (2003),
defende-se também a idéia de que o indivíduo é capaz de exercer uma identidade autêntica em contextos pautados
pela instrumentalidade, sendo capaz de transformar-se e transformar as condições que o reprimem. Cabe, portanto, ao
pesquisador, identificar os grupos, ou identidades coletivas, que emergem no contexto das organizações e analisar a
relação entre as racionalidades coletivas e individuais envolvidas, para que, ao final, sejam desvendadas as identidades
em jogo. O artigo apresenta primeiramente a articulação teórica de sua proposta e, em seguida, indica caminhos
metodológicos possíveis para sua operacionalizaçâo.
Palavras-chave: identidade. Prática discursiva. Racionalidade. Identidade coletiva. Análise do discurso.

Abstract

This paper aims to propose a perspective on identity in organizational studies, considering an integrative view of identity
as everyday practices, practices as discursive practices, and discursive practices as oriented by rationalities. Oriented by
different rationalities, individuais are capable of practicing either an authentic or an instrumental identity in their current
lives. Appiying this assertion to organizational contexts, we emphasize the importance of studying individuais in relation
to collective leveis. According to Ramos'(1981) theory on the delimitation of social systems, in different worids of social
life, individuais are allowed to act according to different rationality types. On the other hand, considering Ciampa's (2003)
concept of metamorphosis identity, we can aiso state that individuais are capable of practicing an authentic identity in
instrumental-oriented contexts. In this way, they transform themselves and transform repressiva conditions. Therefore,
researchers willing to comprehend identity processes in organizational contexts are expected to identify emergent
groups, i.e. collective identities, and then analyze the relationship between collective and individual rationalities in order
to reveal identity construction. This paper presents a theoretical articulation of our proposal and, in the final part,
indicates possible methodological paths to operationalizing it.

Keywords: Identity. Discursive practice. Rationality. Collective identity. Discourse analysis.
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O objetivo deste artigo é contribuir para o debate entre pesquisadores que se interessam pelo estudo da
identidade de indivíduos e grupos no contexto das organizações. Para isso, primeiramente, propõe-se ao

pesquisador ir além da dualidade entre identidade pessoal e social, entendida como artificial e, muitas vezes,
limitadora da capacidade de ação dos sujeitos. Apresentam-se as noções da identidade como prática e, em

seguida, argumenta-se que tais práticas somente podem ser acessadas pelo pesquisador enquanto práticas
discursivas. O presente artigo se baseia na corrente paradigmática da identidade autônoma, entendendo o
indivíduo como um ser integral, que se revela enquanto sujeito de sua ação (e de sua identidade) em sua

prática cotidiana. A partir de tal concepção, percebeu-se a necessidade de uma proposta que desenvolvesse e
operacionalizasse a pesquisa sobre identidade no contexto organizacional, mantendo-se coerência com
posicionamentos ontológicos e epistemológicos. Adicionalmente, entende-se que as práticas são pautadas por
diferentes racionalidades que conduzem o indivíduo a exercer uma identidade autêntica ou instrumental em
seu cotidiano. Aplicando-se a proposta ao contexto das organizações, salienta-se a importância de se estudar
os indivíduos em relação aos níveis coletivos. Por fim, busca-se demonstrar caminhos possíveis para se
pensar a operacionalização de pesquisas segundo o arcabouço teórico-empírico proposto.

Identidade é uma palavra originária da lógica, álgebra e filosofia clássica, que se estendeu por diferentes
campos científicos e escolas de pensamento, ganhando novos significados. A palavra é derivada dos
vocábulos latinos idem e identitas, que significam '"o mesmo", e entitas, que significa "entidade"(CALDAS
e WOOD JR., 1997). Embora a utilização popular do termo denote sentido de permanência, uniformidade e
continuidade, em sua origem filosófica, o conceito de identidade se refere à propriedade de algo ser idêntico
a si mesmo, se diferenciando automaticamente dos demais. Essa definição não presume que o indivíduo

portador de identidade mantenha coerência comportamental ao longo do tempo e se distinga dos demais por
características especiais. A pessoa seria considerada como idêntica a si mesma, detendo sempre, portanto,
uma identidade(CIAMPA,2005).

Entretanto, no pensamento tradicional ocidental, o simples fato de ser humano significa que se possui um self
(si-mesmo), ou seja, uma identidade com conotação de singularidade e distinção que persiste no tempo.
Considera-se, além disso, que a identidade pessoal seria imutável e interior ao indivíduo. Para Ciampa
(2005), a maioria das pessoas tende a entender a identidade como algo dado, como se, uma vez identificado o
indivíduo, a produção de sua identidade tivesse se esgotado como produto. Tal concepção da identidade
finda por tomá-la um conceito essencialmente idealista, algo a ser perseguido pelos indivíduos, como se eles
não fossem dotados de uma identidade no seu fazer cotidiano. Dessa forma, muito se tem discutido sobre o

que seria a identidade, como ela se constrói e como se autodefinir.

A importância conferida à noção de identidade, tanto na vida prática, quanto no discurso científico, fez com
que, ao longo do tempo, o conceito fosse abordado e apropriado pelas várias ciências sociais e humanas:
psicanálise, psicologia, sociologia, antropologia e, mais recentemente, estudos organizacionais, resultando
numa ampla utilização, aplicação e falta de consenso. A variedade de definições e formas de construção da
identidade reflete as mudanças de concepção do ser humano enquanto sujeito ao longo da História e,
consequentemente, as mudanças na ordem social. A perspectiva da identidade tem se modificado, de núcleo
autônomo, permanente e constante, para uma perspectiva dinâmica, de processo em construção(CALDAS e
WOOD JR., 1997; HALL,2003).

Os estudos sobre identidade nas organizações refletem a diversidade de perspectivas e paradigmas das
demais áreas. Albert e Whetten (1985) são considerados pioneiros nos estudos de analogia entre a identidade
individual e a organizacional. Segundo os autores, as organizações, assim como os indivíduos, também
possuiriam um caráter central, uma identidade. Esta última compreenderia as crenças partilhadas pelos
indivíduos sobre o que é central, distintivo e duradouro na organização. Esses três critérios seriam suficientes
para se definir identidade organizacional como conceito científico.
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A DIMENSÃO IDENTITÁRIA EM DUAS FEIRAS HIPPIES:

UMA COMPARAÇÃO ENTRE ESTADOS UNIDOS E BRASIL

IDENTITARY DIMENSION IN TWO HIPPIE FAIRS:
A COMPARISON BETWEEN THE UNITED STATES AND BRAZIL

Alexandre de Pádua Carrieri'

Mariana Mayumi Pereira Souza^
Jorge Lengler^
RESUMO

O propósito fundamental deste trabalho é revelar identidades, por meio dos sutis contornos da
diversidade do comportamento de indivíduos que se encontram em rituais como duas feiras
hippies de países diferentes. Os espaços analisados foram a feira Saturday Market, no estado
do Oregon, Estados Unidos, e a feira "hippie" de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais,
Brasil. Entrevistas semi-estruturadas e o método do tipo etnográfico foram considerados
adequados para se apreender a esfera comportamental cotidiana das feiras. Com isso, obtevese um rico material de análise, que permitiu revelar as identidades por meio das práticas dos
expositores. A conclusão foi que as identidades das feiras se revelaram por meio de aspectos
históricos, comportamentais e espaciais. As feiras seriam instituições com significados
distintos, espelham contextos diferentes e atraem públicos diferentes. Contudo, a identidade

profissional do artesão apresentou traços marcadamente semelhantes em ambos ambientes,
sendo o elo identitário entre as duas feiras.

Palavras-chave: Identidade. Feiras públicas. Artesanato.
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In this paper, we intended to reveal identities, through the behavior diversity of individuais"
inserted in two hippie marketplaces, in two different countries. The studied locus were the
"Saturday Market", in the state of Oregon, United States, and the ''Feira Hippie'" of Belo
Horizonte, in the state of Minas Gerais, Brazil. Semi-structured interviews and the

ethnographic niethod were considered satisfactoiy to apprehend the every-day behaviors in
the marketplaces. So, by the end of the research process, we had a rich data to analyze, which
allowed us to reveal identities constructed by the expositors' practices. We concluded that
identities in the marketplaces are detected through historical, behavioral and spatial aspects.
The marketplaces were institutions with distinct meanings, different contexts and attractive to
different publics. However, the professional identity of artisan presented some similar
nuances in both places. This identity was the identitary link between the two marketplaces.
Key words: Identity. Public fairs. Handicraft.
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1 INTRODUÇÃO

1

Comparar sem necessariamente estabelecer as raízes das diferenças. Este é o propósito
fundamental deste trabalho que busca revelar identidades, por meio dos sutis contornos da

diversidade do comportamento de indivíduos, que se encontram em rituais como duas feiras
hippies de países diferentes. A partir da observação e do depoimento de informantes sobre o
ritual de duas feiras hippie, buscamos avaliar as distinções de tipos de feirantes que, apesar de
separados por mais de 10.000 quilômetros de espaço geográfico, revelam traços
marcadamente semelhantes quando se trata de seus rituais organizacionais. Ao longo do texto,
são descritas duas realidades distintas, uma eminentemente branca, anglo-saxônica e

protestante. A outra, latino-americana, subdesenvolvida e de contornos tropicais, mas
mergulhada no véu do americanismo advindo com o êxito yankee do pós-guerra. Muitas das
representações sociais que são aqui apresentadas precisam ser recontadas, pois assumem
diferentes significados em ambos os contextos. O objetivo do texto é, portanto, avahar a

significação sacra/profana de dois cenários de consumo, diferentes no tempo e no espaço, mas
equivalentes na condição de construtores do significado. Desta forma, dois ambientes de
consumo foram analisados.

O primeiro, a feira Saturday Market, trata-se de uma das feiras públicas mais
populares e tradicionais do estado americano do Oregon. Criada em 1982 por cinco artesãos

que procuravam espaço para expor suas obras, a feira pública reúne, todos os sábados,
milhares de pessoas e mais de 120 expositores divididos em categorias (artesanato,

antiquários, gastronomia e artes plásticas) que constróem uma das mais conhecidas marcas da
cidade de Eugene. Mais do que uma feira pública, o Saturday Market tomou-se, nestes 26

anos de funcionamento, numa instituição daquele local. É palco de manifestações políticas, da
quintessência cultural e da essencialidade criativa das artes no estado. As cores e odores se
misturam numa inconfundível combinação de significações e matizes. Sua amplitude e

abertura conferem aos freqüentadores uma soberania democrática. Para alguns, a feira é uma

espécie de religião, que confere significado e representação para a vida. Uma das informantes,
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Resumo

O presente trabalho teórico-empírico teve por objetivo compreender quais
seriam as representações sociais da carreira do administrador projetadas
por estudantes que acabaram de escolher essa profissão. Com isso
buscou-se, por meio de um roteiro diretivo, aplicado individualmente a
estudantes de duas turmas de ingressantes do curso de Administração da
UFMG, que os mesmos relatassem como projetavam sua ascensão

profissional num período de aproximadamente dez anos após o término
de seu curso de graduação. Para fundamentar a pesquisa e sua análise,
utilizou-se no referencial teórico a teoria das representações sociais e da
identidade profissional. Como estratégia de pesquisa, recorreu-se a
triangulações entre dados quantitativos e qualitativos, e para análise dos
dados utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo. Pode-se constatar que

a maioria dos estudantes relatou grande preocupação com a realização de
cursos de pós-graduação, que buscam nas grandes empresas seu maior
desejo de experiências profissionais e projetam a constituição de
estruturas familiares sólidas e convencionais. Ainda, pode-se perceber
que este grupo de estudantes operou representações compartilhadas sobre
o significado simbólico da carneira de administrador, com vistas ao
sucesso, o statiLs e o modo de vida socialmente relacionado à profissão do
administrador.

Palavras-Chave: imaginário; representação social; identidade; projeção;
administração.
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This theoretical and empirical work aimed to understand the shcial^^ "
representations ofa manager's career as imagined by students who
chosen this profession. Using an individually applied directive scriptfor
two classes offreshman Management students at UFMG, the students
were asked to describe their intended professional advancement over a
period of approximately ten years beginning after their graduation. The
theory of social representations and professional identity were used to
support the research and analysis, whilst triangulation between
quantitative and qualitative data was used as a research strategy and
content analysis was employed as a methodology. The results show that
the majority ofthe students are very concerned with taking post graduate
courses, that they wish to gain professional experience at big companies
and that they believe they will form solid and conventional family
structures. Furthermore, it is possible to see that these students hold
shared representations about the symbolic meaning of a manager's
career as regards success, status and the lifestyle that is socially related
to the managementprofession.
Keywords: imaginary; social representation; identity; projection;
management.

Introdução

O tema motivador do presente trabalho surgiu de alguns questionamentos
referentes à projeção do futuro de um estudante de Administração a

respeito de sua profissão. Questões, como por exemplo: de que forma este
estudante visualiza sua vida profissional e pessoal algum tempo depois de
concluído seu curso de graduação? Qual a importância que esses futuros
profissionais projetam para seu trabalho? Que tipos de experiências
profissionais terão acumulado após algum tempo? Como ele imagina
conduzir seu processo de aperfeiçoamento e de formação permanente?
Quais são suas expectativas sobre sua família e seus compromissos com a
sociedade?

Com base nesses questionamentos, buscou-se a teoria das

representações sociais e da identidade profissional para analisar tal
fenômeno, utilizando-se da premissa de que as representações sociais são
esferas que interligam, por meios de significados partilhados, valores e
atitudes de determinado grupo. Entende-se aqui que essas representações
238
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RESUMO

O objetivo deste artigo foi discutir quais tipos de racio
nalidade orientam a prática artística contemporânea.
Tal objetivo surgiu a partir de uma pesquisa realizada
no Grupo Galpão, um gaipo de teatro belo-horizontino
que existe há 28 anos. Conforme se adentrou no lócus
de pesquisa, por meio de análise documental, obser
vações de não participantes e entrevistas, a questão da
racionalidade emergiu como um tema proeminente para
se discutir a produção da arte na contemporaneidade.
Por meio de elementos da análise do discurso, eviden-

ciaram-se, nas práticas discursivas dos artistas, sentidos
do fazer artístico algumas vezes ligados à racionalidade
instrumental e à sobrevivência no mercado de bens cul

turais, e outras vezes ligados à racionalidade substantiva
e à prática orientada por ideais éticos ou estéticos. Ao
final, entende-se que, apesar das pressões econômicas
advindas do contexto da indústria cultural, a arte au

têntica é intrinsecamente uma prática transcendente e
resguarda momentos de liberdade e de afirmação de
valores extracotidianos

PALAVRAS-CHAVE Racionalidade, arte, indústria cultural, produção artística, grupo de teatro.

Mariana Mayumi Pereira lle Souza mariana_mayumi@yahoo.com.br
Professora do Curso de Administração do Campus Florestal, Universidade Federal de Viçosa - Florestal - MG, Brasil

Alexandre de Pádua Carrlerl alexandre@cepead.face.ufmg.br
Professor do Centro de Pós Graduação e Pesquisas em Administração, Universidade Federal de Minas Gerais Belo Horizonte - MG, Brasil

níiis pafter alms at dí^usslng whích rationality types may orient contemporàry artte práctio8,°ílils objectlvé eitierged frotfi arêséi
" ■- made In Grupo Galpão, a Iwenty-elght years old theatre group from Belo Horizonte. As we entered Into the research locus, by documental analysis, nonVTiLfl
partíclpant observatlon and intervletvs, the rationality Issue became a promlnent tbeme to be discussed considering contemporàry art production. By ■ "
means of discourse analysis elements, we could Identlly In artists' discursiva practices meanings about art-making, sometimes related to Instaimental

.. . 'rationality and to survlving ln the market of cüíturai goods; and sometitmes, on the other fiand, were related to substantive ratlonalfty and to practices
■

orlented by ethical or estheftical ideais, By the end, despite of economic pressures from' the' cultural Industry context, we understand that authentic'
art is intrinsically a transcendent practice and keeps moments of freedom and assertion of out-of-the-ordinary llfe values.
keywords Rationality, arts, cultural industry, artistic production, theatre group.

Resumsn ei objetivo de este articulo fue discutir aiales tipos de racionalidad orientan ia práctica aftlkca contemporéneatTàí objetivo surgida partir de uria Invés- "tigación realizada en el Grupo Galpão, un grupo de teatro de ia ciudad de BeióÉlorizonfe que existe hace 28 aftos. Según se adentrõen el locus de investigaclón, por' ■ ;
médio de anáiisis documental, ióbservaciones de no pàiticipanles y entrevistas, Ia cuestión de Ia racionalidad emergió como un tema Importante para se discutir Ia
, ...r ■ producción de Ia arte en Ia conlemporaneidad. Por médio de elementos dei anáiisis dei discurso, se evidenciaran, en Ias précticas discursivas de los artistas, sentidos:
ujj' .dei hacer artístico algunas veces conectados a Ia racionalidad IrKtwmental yala sobrevivência en el mercado de bienes culturales, y otms veces conectados a Ia ■
,<'. racionalidad substantiva yala práctica orientada por Ideales óticos o estéticos. Al final, se entionde que, a pesar de Ias presiones oconómicas resultantes dei contexto

'hf I de Ia industria cultural. Ia arte autêntica es intrinsicamente una práctica trascendenteyprotege momentos de libertadyde^de aflrmaciàn de valora fuera de Io común. ,1
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INTRODUÇÃO
o presente artigo tem como objetivo discutir os tipos
de racionalidades que orientam o fazer artístico. Tal
objetivo surgiu a partir de uma pesquisa realizada no
Grupo Galpão, um grupo de teatro que existe há 28

íPkOTOCOlO I

anos, o grupo produziu deZÕItO" espetáeitlósy fé£elie,U
dezenas de premiações e fundou um espaço cultural o Galpão Cine Horto, que conta com uma estrutura de
aproximadamente quarenta funcionários.
Em sua trajetória, o Galpão adquiriu reconheci
mento nacional e internacional, tendo se apresentado

anos em Belo Horizonte (MG). Conforme se aden

em todas as regiões do Brasil e em vários países da

trou no lócus de pesquisa, a questão da racionalidade
emergiu como um tema proeminente para se discutir
a produção da arte na contemporaneidade. Por se tra
tar de um produto cuja natureza é altamente autoral e
cujo valor assume sentidos simbólicos, como é o caso
do fazer dos artistas contemporâneos, a compreensão
do inter-relacionamento das racionalidades na prática
- principalmente quando esses artistas se encontram
agrupados de forma organizacional - poder gerar con
tribuições relevantes para estudos no campo das or
ganizações chamadas culturais ou criativas (BENDAS-

Europa, América do Norte e América Latina. Um mar
co na história do grupo foi a realização de uma série

SOLLI e outros, 2009; LAMPEL e outros, 2009; GALLEN;
BOUDER-PAILLER, 2010).

O interesse pela compreensão do fazer artístico foi
estimulado devido às funções sociais diferenciadas que a
produção artística de forma geral tem assumido a partir
do século XX. Observa-se a crescente utilização de obras
de arte como mercadorias oferecidas de forma massi-

ficada ao público. A arte, ncs.se contexto, estaria cada
vez mais esvaziada de sentido, perderia sua autonomia
em relação ao mundo material e à sua função política
emancipadora. Torna-se, dessa forma, impregnada pela
racionalidade instrumental do mercadtr(HORKHEIMER;
ADORNO,[1949] 2007). Nota-se, no Brasil e no mundo,

a franca expansão do .setor cultural, entendido como

espaço de criação, consumo e geração de emprego. É
notável o cre.scimento de investimentos financeiros para
essa área e o número cada vez maior de pessoas que
possuem a arte como ocupação principal(AVELAR, 2008;
BENDAS.SOLLI, WOOD JR; 2010).
Tendo em vista a complexidade do contexto históri
co e macrossocial, o sistema social particular estudado,

conforme já exposto, foi o Grupo Galpão. O Galpão
surgiu a partir da associação cie quatro atores que se co
nheceram em uma oficina de teatro oferecida por dois
membros alemães do Teatro Livre de Munique. Dos ale
mães, foram herdadas as influências do teatro de rua, do
trabalho circense e do dramaturgo Bertold Brecht, cuja
obra é reconhecida como politizada e contestadora(SO
ARES, 20Ü2). Atualmente, o Grupo Galpão é composto

de apresentações da montagem de Romeu e Julieta na
reinauguração do Shakespeare's Globe Theatre em Lon
dres, no ano 2000. Foi o primeiro grupo brasileiro a se
apresentar nesse local (BRANDÃO, 2002). Nesse senti
do, tendo em vista a relevância do Galpão no cenário
artístico brasileiro e internacional, ele foi selecionado

para ser estudado enquanto caso particular, mas que
pode ser revelador de insights que gerem novas zonas
de sentido para se compreenderem outros grupos de
teatro e outras organizações de produção artística de
forma geral (REY, 2005).
Ao penetrar na esfera cotidiana do Grupo Galpão,
observou-se que a criação artística ocorria quando os
espaços de interação permitiam aos sujeitos liberdade
para manifestarem abertamente suas idéias, para testar
práticas, ou seja, para agir de forma racionalmente subs
tantiva. Tais constatações vão ao encontro da visão da
arte enquanto atividade c]ue requer transcendência das
condições materiais vividas. Sendo necessário admitir
a separação entre as atividades humanas transcenden
tes e aquelas voltadas simplesmente a questões mun
danas, o estudo se orientou ontologicamente segundo
a lógica dialética, baseada na filosofia negativa (MARCUSE, 1973). Apesar de se reconhecer a existência de
diversas perspectivas a respeito das relações entre arte,
cultura e sistema econômico (BENDASSOLLI e outros,
2009) ao se abordar o tema da racionalidade no fazer

artístico contemporâneo, optou-.se pela perspectiva dos
autores da Escola de Frankfurt por entendê-la como
mais congruente ao posicionamento ontológico ado
tado nesta pescjuisa.

Entende-se que as práticas cotidianas poderiam es
tar direcionadas à existência material no mundo ou a

atividades que a transcendam. Em momentos de exis
tência, o indivíduo se dedica ao simples cumprimento

de papéis sociais e pauta sua conduta em função de
sua relação objetiva com o mundo. Em momentos de
transcendência, por outro lado, o indivíduo poderia se

por treze atores sócios e é um dos grupos de teatro mais

dedicar à contemplação, à arte, à interação autêntica e

atuantes no Brasil, sendo patrocinado por grandes em
presas, como a Petrobras. Ao longo de seus quase trinta

ao pensamento crítico. Entende-se que a razão humana
opera de forma diferenciada em atividades de existên-
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ABSTRACT

In order to contribute to "enlighten" the dark side of organizations as an issue related to
organizations studies, this article presents a research about bullying at homosexual men in Brazil.
To this end, we performed a qualitativo study in Brazilian major cities Aracaju, Belo Horizonte,
Brasilia, Vitoria, Porto Alegre, Rio de Janeiro and Sao Paulo. The method used was the story of
life and to assess the corpus of interviews were employed some categories of the discourse

analysis. Through the empirical analysis, it was observed that most recurring symbolic violence
involved the homosexual depreciation. These rely not only on indirect or subtle insults but also
ways of contempt, exclusion of non-heterosexual subjects of certain social cycles, with emphasis
on formal organizations, and pressure for the adjustment of these heteronormatives standards.
We note that such violence, in many cases, are introjected by the subjects, causing loss of
confidence and disbelief in their own personal and professional potential, the experience of
ambiguity and subsequent identity crisis, and the feeling of exclusion or non-belonging together
with statements of anger with the status quo, constant feeling of loss and the disbelief in the

possibility of a changing reality. In relation to the intemalization, there is a reproduction of
violence on others, especially those non-heterosexuals who become distant, in other respects,
from the homogenic model. In this process, the association with women was essential since the
closer to the feminine approach, the greater the risk of being socially unsuccessíul. We
concluded this work, emphasizing the importance of developing new studies in the area.
Kej'words: Symbolic violence; Sexuality; Life story; Discourse analysis.
Paper Type: Research Paper
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INTRODUCATION

protocolo

The purpose of this research was to understand a small part of what is called lhe dark side, black
of the organizations. According to Vaughan (1999), the dark side of organizations has been
largely worked out by scbolars ffom various fields sucb as Medicai Sociology, Sociology of
Technology, and Work Psycbology. Sucb studies cover topics, generally, silenced by the
mainstream, related to mistakes, misconduct, disasters and corrupt bebavior in tbe context of
organizations. Even tbougb consistent tbeoretical approacbes were observed, Vaughan (1999)
wamed tbat tbe dark studies of tbe organizations are not an area of knowledge integrated to
organizational studies. Tbere is a greater need of attention from tbe organizational scbolars to
clarify tbe connection between concepts and tbeories from different disciplines so tbat tbe dark
side is legitimized as a field of study in organizations.

In order to contributo to tbe constitution of tbe dark side in tbe organizations as an issue related

to organizational studies, tbis article presents a survey on violence, especially tbe symbolic
violence, tbe gay men. We cbose tbis tbeme because, according to Welzer-Lang (2000) even
tbougb a lot bas been said about tbe domination exercised by men (Bourdieu 2007), tbe male is
rarely contextualized in relation to any issue, be in gender, be more comprebensive in
organization. Accordingly, because it's a taboo, not only in research but also in tbe everyday
organizational life, we believe tbat tbis was an issue related to tbe dark side.
We believe tbat tbe domination system developed would not be extended only to women,
because research by Welzer-Lang (1988, 1992, 1998, 1999) (otbers more current) and otbers
point to a male begemonic domination in relation to otber men. Tbese studies mention two
groups; tbe so-called normal and tbe not normal men. Normality can be understood bere as
wbite, beterosexual, Cbristian, witbout bandicaps. Oliveira (2004) notes tbat to speak of a
begemonic masculinity, apparently a symbol of normalcy, always brings tbe possibility of
reflecting on tbe otber, or tbeir opposite, for begemonic masculinity to gain a symbolic
privileged place, tbere is tbe need of tbe antipodes, tbe sbadows of otber masculinities, and of
course, of femininity. Tbe representation of begemony comes dose to tbe idea of Godelier
(1996) and bis expression: "big-men," i.e., is to be a man witb power and privileges tbat are
exercised in relationsbips witb women and otber men, tbe top of a masculine and social
bierarcby.

Tbis paper is based on tbe statement of Bourdieu (2007, p. 63-64) wbo points out tbat to be a
man is to be noble and tbis nobility would be "a product of a social labor of nomination, social
and inculcation at tbe end of wbicb a social identity establisbed by one of tbese "invisible and
delimitation lines" known and recognized by ali; tbat tbe social world draws, falls into a

biological nature and becomes a babitus, social incorporated law." Tbis law is a product of
gender's social relations, tbe product of tbe domination of men against women and men against
men. To understand tbis domination, it is necessary to deconstruct tbe begemonic male,

questioning tbeir privileges, pointing out tbe social transgressions and tbe resistance of tbe same.
In order to study tbe male workers in Brazilian organizations, we could question tbe vision of a
single masculinity, especially as it sbowed from tbe perspective of gay men inserted in corporate
environments. In tbe responses of gay workers, we can conclude tbat tbe prevailing view of wbat
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Identidades coletivas no Fórum Social MundiaJl_^_
Alexandre ^Bmieri
Daniel *iCalbine

Mariana M. Pereira ée^õiJza
Universidade Federal de Minas Gerais

de-se que tal identidade, congrega uma

This theoretical and empirical work
aimed at understanding the process offormation of collective identity of the World
Social Fórum(WSF).It is understood that
such an identity, bringing together a num-

série de outras identidades individuais e

ber of other individual and collective iden-

coletivas, estando o significado do FSM
em constante construção e negociação.

tities, with the significance ofthe WSF in
constant construction and negotiation.
Furthermore, the analysis of identity
should be guided by the overall macro in

O presente trabalho teórico-empíri
co teve por objetivo compreender o pro
cesso de formação da identidade coletiva
do Fórum Social Mundial(FSM). Enten

Ademais,a análise identitária deve se pau

tar pela conjuntura macrossocial no qual
o FSM surge e se mantém. Para realizar a
pesquisa, foram usados dados secundá
rios longitudinais que formaram dois con
juntos discursivos distintos, referentes a
duas instâncias formadoras da identidade

do Fórum: o discurso oficial do FSM,e o

discurso do sociólogo Boaventura de Sou
sa Santos. Os resultados, extraídos com

base na Análise do Discurso (AD), de
monstraram continuidades e rupturas identitárias, assim como contradições e con-

which the WSF comes and remains. To

conduct the research, we used longitudi

nal secondary data sets that formed two
distinct discourses, referring to two instances fonning the identity of the Fórum:
the official discourse of the Fórum, and
the discourse of the sociologist Boaven
tura de Sousa Santos. The results, taken

on the basis of Discourse Analysis(DA)
showed continuities and ruptures of iden

da cultura política na contemporaneidade.

tity, as well as consistencies and contradictions, revealing the complexity of the col
lective identity ofthe WSF and elements of
political culture in contemporary society.

Palavras-chave:Identidades Coletivas - Fó

Keywords: Colleetive Identities - World

rum Social Mundial - Movimentos Sociais.

Social Fórum - Social Movements.

sistências, revelando a complexidade da
identidade coletiva do FSM e elementos

1. Introdução

Apartir da década de 1990, observa-se, nas chamadas novas democracias,
como o Brasil, uma modificação no caráter da participação social(PAULA,
2005; BURJTY, 1999). Dentre as várias razões para a mudança na relação
entre Estado e sociedade, podem ser listadas: processos de redemocratização,
* Collective identities in the World Social Fórum

' Endereço para correspondências: Rua Flor de Fogo, 65, Apartamento 601, Bloco 3, Liberdade, Belo
Horizonte, MG, 31270-217 (alexandre@cepead.face.ufmg.br, mariana_mayumi@yahoo.com.br e
dcalbino@yahoo.com.br)
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo aplicar as idéias de Nietzsche e Foucault para elucidar reflexões a respeito das
mudanças conceituais observadas nos últimos anos no discurso científico e prático sobre a administração dos
funcionários e das relações de trabalho nas empresas. Tais mudanças conceituais são simbolizadas principalmente pela
mudança no nome do campo de "Recursos Humanos"(RH) para "Gestão de Pessoas" (GP). Esse campo estaria
contido na formação discursiva da ciência da Administração. Pretende-se, portanto, com a presente análise,
primeiramente, identificar de fonna comparativa os objetos delineados, as classificações, os temas e as teorias
formuladas que se relacionam aos dois nomes do campo(RH e GP). Dessa forma, buscou-se detectar as permanências
e as modificações discursivas engendradas, salientando os elementos argumentativos em que se baseia o discurso da
mudança conceituai. Em segundo lugar, partiu-se para o delineamento de contradições derivadas, intrínsecas e
extrínsecas, que se encontram entre os conceitos vinculados às duas nomenclaturas e também entre os conceitos
internos às mesmas. Por fim, foi possível trazer à tona reflexões a respeito da ciência da Administração como prática
discursiva (e ideológica) e suas apropriações pelos grupos dominantes, a fim de manterem a exploração dos "seus"
reciu-sos humanos.

Palavras-Chave: Recursos Humanos, Gestão de Pessoas, Relações de Trabalho, Arqueologia, exploração.

ABSTRACT

This article aims to apply the ideas of Nietzsche and Foucault to clarify about the conceptual changes in recent years in
scientific discourse and practice on the administration of employees and labor relations in enterprises. These
conceptual changes are symbolized mainly by changing the name of the field of "Human Resources" (HR) for
"Managing People" (GP). This field would be in the discursive formation of the science of administration. It is
therefore with this analysis, first identify the objects in a comparative way out, the ratings, the issues and formulated
the theories that relate to both the field names(RH and GP). Thus, we tried to detect the continuous and the changes

engendered discourse, stressing the argumentative elements on which has been the discourse of conceptual change.
Secondly, it is started to the design of contradictions derived, intrinsic and extrinsic, which are among the concepts
related to the two classifications and also between the concepts internai to them. Finally, it was possible to bring to
light reflections on the science of management as discursive practice (and ideological) and its appropriation by the
dominant groups, in order to maintain the exploration of"their"human resources.
Keywords: Human Resources, People Management, Labor Relations, Archeology, exploration.
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1 INTRODUÇÃO

A proposta do presente artigo é realizar uma discussão sobre os conceitos aplicados na área de
Administração, com o intuito de apontar reflexões possíveis a respeito das práticas que se encontram subjacentes
e legitimadas por determinados conceitos. Contudo, mais do que assinalar práticas, entende-se aqui o próprio
discurso como prática social, capaz de reproduzir e legitimar determinadas visões de mundo. O discurso em si é
aqui concebido como entidade fundadora do processo de construção social, do qual a realidade social depende
(BERGER; LUCKMANN, 1998). Dessa forma, a ciência pode ser compreendida como um discurso, uma forma

de organizar a realidade, que determina quais os objetos e conceitos devem ser falados e levados em

consideração. Toda ciência, enquanto prática discursiva seria, portanto ideológica, pois propaga determinadas
formas de compreender o mundo(FOUCAULT,2007).

Aplicando-se tal raciocínio à Administração, entendida como um discurso de natureza técnicocientífica, no presente ensaio, ela será concebida como uma formação discursiva, com sua respectiva formação

ideológica subjacente. Há mais de trinta anos, Tragtenberg (1971)já chamava atenção para o caráter ideológico
da Teoria Geral da Administração, tendo em vista seu surgimento calcado no discurso da burocracia, que se
originou no âmbito do Estado. Segundo avaliação de Hegel, a burocracia legitima relações de dominação entre a
ciasse governante e subordinados e instaura o poder político de determinada elite, o que culmina em um poder de

exploração. Tragtenberg (1971), em uma análise histórica, partindo da burocracia no Estado Asiático há milhares
de anos até os sistemas capitalistas modernos, demonstra como os conceitos aos poucos apareceram para compor

o que seria a teoria da Administração. Conceitos estes que não são somente técnicos, mas formativos de
determinada personalidade humana e de uma visão de mundo. Nesse sentido, as teorias da Administração, apesar
de mudarem ao longo do tempo, sempre foram discursos defensores dos interesses de setores dominantes das
sociedades. Tragtenberg (1971, p. 20) conclui:

A teoria geral da administração é ideológica, na medida em que traz em si a
ambigüidade básica do processo ideológico, que consiste no seguinte: vincula-se
ela às determinações sociais reais, enquanto técnica (de trabalho industrial,
administrativo, comercial) por mediação do trabalho; e afasta-se dessas

determinações sociais reais, compondo-se num universo sistemático, organizado,
refletindo deformadamente o real, enquanto ideologia (grifos do autor).

Levando-se em conta, portanto, o esforço historiográfico e sintetizador de Tragtenberg (1971), ao
demonstrar a gênese da Administração, enquanto ideologia, o presente ensaio toma suas idéias como ponto de
partida, entendendo a materialização de tal ideologia em uma formação discursiva, que é capaz de atuar no
contexto social e modelar as formas como os indivíduos vêem o mundo. Observa-se que esse autor identifica os

interesses subjacentes ao discurso da Teoria Geral da Administração e relaciona o emprego de conceitos
cunhados por teóricos importantes (Taylor, Fayol e Mayo) a determinadas condições econômico-políticas. Do
ponto de vista discursivo, portanto, observa-se que os conceitos criados por determinados sujeitos (legitimados
como "teóricos") em determinadas épocas foram apropriados como "teorias técnico-científicas neutras" segundo
interesses dominantes. Criaram-se, a partir daí, a ciência da Administração, seus objetos, conceitos e sua razão
de existir. Nesse sentido, tratar-se-ia de "tautologia disfarçada", ou de um pensamento que aceita critérios
inerentes ao sistema social, sendo ele próprio subproduto do sistema(RAMOS, 1981, p. 50).
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O que os críticos têm a contribuir para a compreensão da
trajetória do grupo galpão?

í

.

What do critics have to contribute to the understanding Ôf
galpão group's trajectory?
Carolina Machado Saraiva de Albuquerque Maranhão';Mariana Mayumi Pereira
de Souza^

"A exigência de uma unidade entre teoria e prática tem degradado,
irresistivelmente, a teoria, levando-a a um papel subalterno,

removendo os próprios traços que ela deveria trazer àquela unidade.
O carimbo da prática que nós exigimos de toda
teoria toma o lugar de um censor"(Adorno).
Resumo

o presente trabalho teve como objetivo analisar a trajetória do grupo teatral Galpão à luz da teoria
crítica frankflirtiana, mais especificamente do conceito de Indústria Cultural, cunhado por Adorno e
Horkheimer. O Galpão, fundado em Belo Horizonte há vinte e seis anos, propôs resistir e questionar
o status quo, ao realizar peças com conteúdo crítico, inspiradas no folclore popular, e ao apresentarse na rua, buscando a popularização da arte teatral. Todavia, ao longo de sua trajetória, observam-se
certas modificações na forma de produzir seu trabalho e de buscar patrocínio. Com o reconhecimento

do público, o Galpão cresceu, se tomou famoso e passou a sobreviver com dinheiro da esfera privada.
Nesse contexto, sob o prisma da Indústria Cultural, realiza-se o questionamento se a arte patrocinada,
transformada em mercadoria, pode se manter como instrumento de resistência à ordem do capital.
Adicionalmente, cabem questionamentos a respeito da pertinência da teoria de Adorno e Horkheimer
como instrumento de análise do complexo mercado de bens culturais na atualidade.
Palavras-chave; Indústria cultural. Teatro. Produção cultural.

Abstract

The purpose of this work was to analyze the theater group Galpão based on Frankfúrfs criticai theory,
more precisely on Adorno and Horklieimer's concept of Cultural Industry. Galpão group, created in
Belo Horizonte twenty-six years ago, set out to resist and question the status quo, performing plays
with criticai contents, using popular Brazilian folklore and presenting themselves in the streets with
the purpose of popularizing the theater art. However, during its trajectory, it was possible to observe
some changes in the way of producing their work and searchíng for sponsorship. With the public's
acknowledgement. Galpão became famous and started to survive on private money. In this context,
based on the Cultural Industry concept, it is possible to question if the sponsored art, transformed into
merchandise, can be maintained as an instrument of resistance to capitalism. Furthermore, it is also
possible to question the pertinence of Adorno and Horkheimer's theory as an instrument of analysis of
the complex market of cultural assets at present.
Key-words: Cultural industry. Theater. Cultural production.
'Graduação em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; Mestre em Marketing pela UFSC; douto
randa em Administração pela UFMG, na área de Estudos Organizacionais; e-maii: caroia.maranhao@gmaii.com
^Graduada em Administração pela UFMG; Mestranda nessa mesma instituição. O trabalho de pesquisa para realização deste
artigo foi realizado em Belo Horizonte.
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Introdução

O patrocínio da cultura pelo capital privado
é um fenômeno que já se integrou à dinâmica da
sociedade. Ele se naturalizou: já espera-se que as

empresas invistam em cultura e não mais o Estado.
Essa migração de responsabilidade é fruto de
diversas questões macro-políticas provenientes da
expansão do neoliberalismo, com a chancela da
sociedade do consumo.

Muitas companhias artísticas viram-se limitadas
ao patrocínio privado de suas artes. Nesse contexto,
surgem algumas questões: como se dá a relação
entre artistas e empresas? Quais a implicações do
patrocínio privado da cultura? Quais as diferentes
formas de patrocínio das companhias artísticas? O
que é exigido dos artistas em troca do patrocínio?

OCOLO

para o povo. Continuaram utilizando-se elementol"
regionais da cultura popular em suas peças, como
é o caso da mescla de Guimarães Rosa ao texto

Romeu eJulietade Shakespeare.Insistem em utilizar
símbolos e materiais culturais em seus cenários e

figurinos (instrumentos, nas músicas, etc), a fim de
favorecer o espectador a desenvolver a experiência
formativa ao assistir as peças. Além disso, com a
criação do espaço Galpão Cine Horto, mantido
com fundos provenientes do patrocínio recebido
da Petrobrás, eles possibilitam a apresentação de
pequenas companhias teatrais ou mesmo produções
independentes de apresentarem seus trabalhos a um
custo relativamente baixo.

texto "Crítica à Indústria Cultural" de Adorno e

Frente a estas contradições, próprias do
pensamento crítico, propusemo-nos pensar acerca
da contribuição dos críticos, em especial Adorno e
Horkheimer, têm a contribuir para a compreensão
do fenômeno das artes patrocinadas. Iremos

Horkheimer. Conhecemos a densidade deste texto

desenvolver esta reflexão com base no caso do

e a acidez da crítica direcionada à toda ação de

Grupo Galpão, pois, além de sua projeção no campo
artístico mineiro, apresentou-se como um elemento
contraditório a algumas teses da crítica da Indústria

Interessadas em compreender as respostas
às perguntas colocadas, buscamos o referencial
crítico da Escola de Frankfurt, especificamente o

reificação das artes pelo capital.
Porém, ao empreendermos esta análise
à luz da história do Grupo Galpão, diversos
incômodos surgiram, pois, ao mesmo tempo em
que concordávamos com os autores quanto ao de
transformação das peças teatrais deste grupo em
mero entretenimento alienante, não víamos na

prática, que o espírito revolucionário das peças desse
grupo havia acabado. Desde sua fundação, o Grupo
Galpão se comprometeu a uma postura de resistência
enquanto companhia de teatro. Muita coisa mudou
nos últimos 26 anos de seu surgimento. Suas peças

teatrais se profissionalizaram. Eles deixaram de
apresentar em pequenos espaços desconhecidos
para alçar o Grande Teatro do Palácio das Artes, e
claro que toda esta mudança advém, em parte, do
capital que eles possuíam, derivado do patrocínio
empresarial.

Cultural.

Para desenvolvermos este

trabalho

iremos

analisar, brevemente, o projeto crítico dos teóricos
frankfúrtianos através do resgate de seu projeto de
esclarecimento(como apresentado na obra Dialética
do Esclarecimento), tema base para a construção do
conceito de Indústria cultural. Em seguida, serão
apresentadas algumas críticas a esse teóricos e ao
seu projeto de desenvolvimento da crítica cultural.
Na seção seguinte, será apresentada a história do
Grupo Galpão. Depois, será feita a análise entre o
objeto de estudo deste artigo e a teoria crítica. Nas
conclusões, serão levantadas algumas das reflexões
que fizemos sobre as contribuições da teoria crítica
à análise da história do Grupo Galpão.

Poroutrolado,mesmoapósestaprofissionalização,
o Grupo manteve diversos elementos de resistência
16
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RESUMO

Objetivamos neste trabalho contextualizar o desenvolvimento da gastronomia e as
mudanças de significado espacial, observando as táticas e estratégias envolvidas
nesse processo. As práticas cotidianas reconstroem continuamente os significados
da culinária, e, no caso de Macacos, distrito mineiro, a 30 km de Belo Horizonte,
observamos que o mosaico de ofertas gastronômicas reflete tais práticas e projeta
certa identidade do distrito aos turistas. Macacos apareceu como um polo ou rotei
ro gastronômico regional a partir de finais do século XX, mas já se desenvolveu
bastante nessa área e conta com restaurantes de culinária mineira e internacio

nal. Nesse contexto, procuramos saber: como se constróem as estratégias e táticas
gastronômicas em Macacos? Para tanto, foram feitas consultas documentais, con
sultas às cartas dos restaurantes e entrevistas com donos e funcionários. Ao final,

encontramos que a polifonia era a estratégia em todas as atividades gastronômi
cas em Macacos. Todavia, percebemos uma diferenciação associada à origem dos
donos dos restaurantes: os empreendedores autóctones tendem a trabalhar com a
elaboração de comida típica mineira, ao passo que os forasteiros, em geral, fazem
questão de se classificarem como inseridos em uma gastronomia internacional.
Na coexistência do típico e do exótico, a polifonia e a pictoricidade são práticas
evidenciadas.

PALAVRAS-CHAVE

Práticas estratégicas; Práticas discursivas; Gastronomia polifônica; Turismo; Dinâ
mica espacial.
ABSTRACT

In this paper, we aimed to contextualize the gastronomic development and changes
in spatial meanings, considering the tactics and strategies involved in this process.
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The everyday practices reconstruct continuously the culinary meanings
case ofthe district of Macacos, a city in the state of Minas Gerais, 30 km from Belo
Horizonte, we observed that a mosaic of gastronomic offers reflects the everyday
practices and projects certain identity of the district to tourists. Macacos became
a regional gastronomic pole or route at the end of twentieth century, but it has
already developed a lot in this sector and counts on several restaurants of regional
and International food. In this context, we wanted to know: how gastronomic

strategies and tactics are built in Macacos? In order to answer this question, we
analyzed documents, the restaurants' menu and we interviewed the restaurants'
owners and employees. By the end, we found out that polyphony was the strategy
in ali gastronomic activities in Macacos. However, we observed a differentiation
associated to the restaurant owners' origin: the entrepreneurs from Macacos
tended to work with regional food and the entrepreneirrs from outside the district
tended to work with what they classified as "intemational food". In the coexistence
oftypical and exotic, polyphony and pictoriahty are relevant practices.
KEYWORDS

Strategic practices; Discursive practices; Polyphonic gastronomy; Tourism; Spatial
Dynamics.

1

O

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, almejamos contextualizar e entender as relações entre gas
tronomia e as práticas cotidianas, passando por aspectos ligados à atividade
turística. Nas análises das práticas discursivas empreendidas pelos donos e chefs
de restaurantes de Macacos, objetivamos compreender os usos de estratégias e
táticas e as relações entre os espaços simbólicos da gastronomia e da culinária
comum, no contexto da conversão da comida em produto turístico. Com base
nesse objetivo central, foi possível refletir sobre o desenvolvimento da gastrono
mia em Macacos, sobre as táticas e estratégias envolvidas nela e sua relação com
a identidade projetada da região aos turistas. As práticas cotidianas transformam
continuamente a culinária, inclusive o discurso em torno dela acaba por confi
gurar uma tática ou uma estratégia. A diferenciação entre o espaço das táticas
da cozinha comum e o espaço das estratégias da alta gastronomia se faz clara na
linguagem, o que se denota tanto pelos utensílios, pelas operações envolvidas,
como pelos produtos finais, por meio da nomeação e/ou da aparência.
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Resumo

O objetivo do presente trabalho é resgatar o debate entre dois importantes pensadores
da escola alemã de Frankfurt, Theodor Adorno e Waiter Benjamin, a respeito dos

impactos político-sociais dos processos de reprodutibilidade e de massificação da cultura.
Primeiramente, no piano teórico, destacam-se os principais pontos de vista dos autores,
os quais, algumas vezes, se mostram divergentes. Posteriormente, no plano empírico,
aplicam-se elementos da Análise do Discurso em reportagens de duas revistas brasileiras,

o Veja e a Caros Amigos. Ao final, procura-se refletir, à luz das idéias de Adorno(1978)e
de Benjamin (1982), sobre as diferenças ideológicas evidenciadas entre as duas revistas,
seu posicionamento e sua função na sociedade brasileira contemporânea.
Palavras-chave: Indústria cultural, mídia de massa, resistência. Adorno e Benjamin.

Abstract

The objective of this work is to rescue the debate between two major thinkers ofthe German
school In Frankfurt, Theodor Adorno and Waiter Benjamin, ofthe political and socialImpocts
ofthe reproducibility and mass culture processes. First, in theory, the most prominent views
ofthe authors stand out, which sometimes become divergent. Second,in the empirical field,
elements of discourse analysis were appiied in reports of two Brazilian magazines. Veja
and Caros Amigos. In the end, it is tried to reflect on these two magazines' the ideological
differences, positioning, and their function in contemporary Brazilian society in the light
ofthe ideas ofAdorno (1978)and Benjamin (1982).

Key words: cultural Industry, mass media, resistance. Adorno and Benjamin.

'Mestrando cm Administração - CEPEAD/UFMG,
Pesquisador integrante do Núcleo de Estudos

Organizacionais c Sociedade (NEOS) c Núcleo
de Estudos de Gestão Política (NEGP).

* Mestrandos em Administração - CEPEAD/UFMG,
Pesquisadores integrantes do Núcleo de Estudos

Organizacionais e Sociedade (NEOS).
'Pós-Doutora pela Fundação Getúlio Vargas- SP.
Atualmente,é professora adjunta da Universidade
Federal de Minas Gerais, subcoordenadora do

Núcleo de Estudos Organizacionaise Sociedade
(NEOS)e subcoonienadora do Núcleo de Estudos
de Gestão Política (NEGP).

MEC - CEFET-MG
Fi. N°

Daniel Calbino, Mariana Mayumj Pereira Souza, Rafael Diogo Pereira e Ana Paula Paes de Paula
3 Rub.

Introdução
Na seção de cartas dos leitores da revista Caros Amigos,
edição de agosto de 2008, observa-se um interessante debate
entre um leitor e a redação. Esse leitor questiona a revista, porque

ela se declara posicionada na ala esquerda da imprensa brasileira,
e, contraditoriamente, faz propaganda de uma companhia side

rúrgica, a qual é rotulada, pelo leitor, como uma companhia sem
idoneidade moral,já que causa graves males à sociedade e realiza
trapaças para se afirmar no mercado. A carta se conclui com o

seguinte questionamento:"É licito aceitar dinheiro de quem não
vale nada?"[Caros Amigos,2008, p. 7). Em contrapartida, a revista
declara suas despesas e ressalta que,sem o anúncio de propagan
das dessas grandes empresas, não sobreviveria. E finaliza:
O mais importante é que publicamos anúncio da Vale, mas
continuamos uma revista independente. Eprimeira à esquerda.
Observe este número. Continue nos honrando na preferência.

E verifique se mudaremos um milímetro nossa linha (Caros
Amigos, 2008, p. 7].

Escola de Frankfurt se tornou uma das mai^ co^é'cidci''rkS,múhííâ
inteiro. Sua relevância supera atê os demaislrabailiõs ém ôúfrõs"
campos do saber, como, por exemplo, a filosofia, a sociologia, a
critica literária, a teoria do conhecimento (Freitag, 2004).
Para a compreensão do conceito de Indústria Cultural,
é interessante uma breve contextualização da evolução desse

conceito. Conforme descrito por Adorno e Horkheimer (1985),
uma das primeiras contribuições para a criação desse conceito
teve inicio num primeiro ensaio escrito por Adorno, no inicio da
década de 1930,sobre a abordagem social da música. Nesse ensaio,
ele reconheceu que as obras musicais são um produto especifico
das relações de produção capitalista, porém, também ressalta o
caráter contestatòrio da música, como critica dessas relações.

Em 1936, Benjamin (1982) lança o artigo A obra de arte na era

da reprodutibilidade técnica e, em 1937, Marcuse (1997) escreve
outro artigo Sobre o caráter afirmativo da cultura. Ainda segundo
Adorno e Horkheimer (1985), em 1941, no ensaio de Horkheimer
intitulado A arte e a cultura de massa, encontra-se, pela primeira
vez, o conceito de Indústria Cultural. Constata-se que este assunto

tornou-se preocupação entre os estudiosos e mereceu eontribuições
teóricas das principais figuras da Escola de Frankfurt.

O assunto relembra o clássico debate entre Adorno (1978)

e Benjamin (1982), no qual o primeiro alega que a Indústria Cul
tural e os modernos instrumentos de reprodutibilidade servem
apenas como instrumento de produção cultural em massa. Para
Benjamin (1982), apesar da massificação da cultura, esta pode
servir como instrumento político de resistência, dentro do sistema
capitalista.
A partir da utilização da técnica de Análise de Discurso,
aplicada ao estudo de duas revistas de circulação nacional, a
Veja e a Caros Amigos, o presente trabalho tem por objetivo
buscar responder á seguinte questão: as modernas técnieas de

Após esta breve retomada histórica dos escritos sobre a
Indústria Cultural, tomam-se como ponto de partida, neste estudo,
os debates estabelecidos por Marcuse (1997), Adorno e Horkhei
mer(1985),focalizando cultura e civilização. A perspectiva traçada

por esses debatedores vê a cultura com base no mundo das idéias
e dos sentimentos elevados e visualiza a civilização fundada no

mundo da reprodução material (Freitag, 2004).
Historicamente, ressalta-se que, antes da emergência da

burguesia, a sociedade estava dividida em cultura x civilização.
Isso permitia que, por intermédio do mundo cultural, que cria as
alegações de felicidade, liberdade e realização espiritual, se subme

reprodutibilidade (rádio, televisão, cinema, fotografia, imprensa)

tessem os trabalhadores ao mundo do trabalho, revelando o culto

possibilitam canais de resistência, num contexto marcado pela
perda do valor de uso da arte para a mercadoria de troca e a
reprodução do sistema capitalista?

ao sofrimento e a permanência do status quo. Ou seja, buscava-se
repassar,à maioria explorada, que a felicidade deveria ser projetada

A indústria cultural
Conforme frisado por Adorno e Horkheimer (1985, p. 114):

para o futuro, para o plano espiritual, cabendo a uma minoria,a eli
te, gozar dos bens materiais. Esta separação da sociedade burguesa
em dois mundos,o da reprodução material da vida (civilização) e o
do mundo espiritual, das idéias, da arte e dos sentimentos, permitiu
à sociedade justificar a exploração e alienação que a grande maioria
sofria nas linhas de montagem e de produção, na administração
burocratizada e no cotidiano miserável.

O cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como
arte. A verdade de que não possam de um negócio, eles a
utilizam como uma ideologia destinada a legitimar o lixo que
propositalmente produzem. Eles se definem a si mesmos como
indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus

Com a evolução tecnológica, contudo, possibilitou-se
uma reprodutibilidade técnica, a qual permitiu promover a re
produção em série de obras de arte, ou de suas cópias, mediante
a imprensa, a fotografia, o cinema, o disco, os vídeos. A obra de

diretores gerais suprimem toda dúvida quanto à necessidade

arte, com isso, revolucionou o estatuto da cultura, dissolvendo

social de seus produtos.

o conceito burguês de arte, e transformando a cultura de elite
em cultura de massa (Benjamin, 1982). Esse aparente processo
de democratização dos bens de produção, não democratizou, de
fato, a arte. Essa dissolução ocorreu porque o sistema de pro
dução cultural foi transformado em mercadoria, inserindo-a na
produção capitalista de bens. Com isso, a aparente reconeiliação
da cultura com a civilização foi uma falsa reconciliação. Esta falsa

A conceituação do termo Indústria Cultural, vinculada
aos trabalhos dos representantes da Escola de Frankfurt, ajuda a

explicar a citação de Adorno e Horkheimer(1985)sobre a perda da
essência da arte, a exemplo do atual papel do cinema e do rádio

no mundo capitalista. É possível afirmar que essa teoria critica da
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RESUMO

O presente artigo busca elucidar reflexões sobre as mudanças ocorridas nas
relações de trabalho, principalmente nas últimas décadas, a partir da
discussão do processo de substituição parcial do conceito de qualificação
profissional para o conceito de competências. Constatou-se que essa
alteração conceituai coincidiu com uma série de mudanças estruturais e, em
nível intraorganizacional, mudanças nas políticas de gestão de pessoas. Para
evidenciar tal constatação, foi feita uma contextualização do cenário
brasileiro em relação à evolução do mercado de trabalho e às condições de
qualificação profissional. Em seguida, realizou-se uma revisão teórica da
origem desses dois conceitos e foram levantadas algumas perspectivas
presentes na literatura para as relações de trabalho e a identidade dos
indivíduos no trabalho. Ao final, constatou-se que a dicotomia entre

qualificação profissional e competências remete a dois modelos de gestão
distintos, que, na realidade brasileira, coexistem.
Palavras-chave: Relações de trabalho, competências, qualificação.
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Da Qualificação à Competência Profissional

This paper aims to discuss current changes in work relations considering the
partial substitution of professional qualification concept into the
competences concept. We understand that these conceptual changes
happened simultaneously to several conjectural changes, and changes in
people management policies. Although the concepts of qualification and
competences are often used as synonyms in current life, we can flnd
ontological, methodological and histórica! distinctions in the literature. In
order to emphasize this statement, we present the Brazilian context, the
evolution of the work relations and the professional qualification conditions
in the country. In addition, we showed the theoretical origins of the two
concepts and we synthesize future perspectives, which arose from the
literature, about the consequences to work relations and to individual identity
in the workplace. At the end, we realized that there is dichotomy between the
two concepts, which are related to two different management models. In
Brazilian reality, both models coexist.

Keywords: Work relations, competences, qualification.

Introdução

O presente artigo busca elucidar reflexões sobre as mudanças ocorridas nas
relações de trabalho, principalmente nas últimas décadas, a partir da
discussão do processo de substituição parcial do conceito de qualificação
profissional para competências. Constatou-se que essa alteração conceituai
coincidiu com uma série de mudanças estruturais e, em nível
intraorganizacional, mudanças nas políticas de gestão de pessoas (DUBAR,
1998;DELUIZ,2001).

O conceito de qualificação profissional está relacionado ao modelo
tradicional de administração de recursos humanos, que é típico da sociedade
capitalista de massa e do modelo de gestão fordista. O formato tradicional,
segundo Fischer (1998), tem como objetivo prioritário a previsibilidade e o
controle, concebendo as pessoas como recursos a serem otimizados, como
em qualquer outra função administrativa. Neste contexto, a função de
Recursos Humanos se resumiria a um anteparo entre os interesses sindicais e
empresariais (BARBOSA, 2005). Portanto, o conceito de qualificação é
proveniente de uma concepção coletivista das relações de trabalho, a qual
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De camelô a empreendedor?

O impacto da mudança espacial na identidade dos ambulantes'
From Street vendor to entrepreneur?

The impact of spatial change over the street vendor's identity

Alexandre de Pádua Carrieri^

Carolina Machado Saraiva de Albuquerque Maranhão^
Ivana Benevides Dutra Murta^

Mariana Mayumi Pereira de Souza"*

Resumo

Este artigo se propõe a estudar a identidade dos comerciantes ambulantes de Belo Horizonte,
Minas Gerais, durante o processo de transferência destes, da rua para os Shoppings Populares. O
estudo envolveu a análise dos discursos da mídia impressa e dos próprios ambulantes. Dessa
forma, foi possível apreender as mudanças nas narrativas sobre a identidade do trabalho dos
camelôs, vista através de dois diferentes pontos de vista; dos que estão de fora do processo de
mudança espacial e dos que dele participaram e sofreram suas conseqüências. Para se atingir os
objetivos propostos pela pesquisa, investigou-se as categorias de identidade social, de espaço e de
território. Ao final do estudo, o que se observou foi uma ruptura na identidade dos ambulantes,
tendo em vista que um importante pilar lhes foi retirado: o trabalho informal nas ruas. Todavia, a
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nova identidade ainda está em fase de construção, através das variadas r|^rratryas(,(giíÈí^Êj-í,fü j

constituem. A identidade é entendida como fiuida e em constante mudança.

l f7)0 1
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Abstract

This articie proposes to anaiyze the street vendors' identity in the dty of Beio Horizonte, Minas

Gerais, during their geographicai change from the streets to the so caiied Shoppings Populares.
This study uses discourse anaiysis to understand this process, as a methodological instrument. The
discourses used were extracted from the widespread newspapers and some interviews with the
Street vendors. It was used the categories of identity, territory and space. From these categorias it

was possibie to understand the identity change over their conception of work. It was discovered
that there are two different conceptions of identity work between the street vendors, divided in two

groups: those who suffered the geographicai change and those who did not. It is beiieved that the
new identity work is forming itself, constituted by aii different kinds of narrativos. In this study, we
understand identity as a fiuid concept, which is in constant change process.

Keywords: Identity, Territory, Organization Studies, Shoppings Populares, Discourse Anaiisys

1 Introdução

O presente artigo visou estudar a identidade dos comerciantes ambulantes de Belo
Horizonte, durante o processo de transferência destes, da rua para os Shoppings Populares. Tai
temática se faz relevante tendo em vista que, atualmente, o setor informai representa boa parte

da movimentação econômica no Brasil. De acordo com resultados de pesquisa realizada pelo

Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), em 11 setores (agropecuária, varejo, construção
civil, indústria e outros), correspondentes a 53 % do emprego total, mais da metade da mão-deobra está em situação informai. O Banco Mundial avalia ser ela a responsável por cerca de 40% da
renda nacional bruta e 50% da mão-de-obra não-rurai brasileira. Tal mão-de-obra é composta por
pessoas que não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho e que passam a ocupar o

espaço urbano, de maneira desorganizada, com o objetivo de obter ou ampliar a renda familiar.
Nesse contexto, há o impasse de que a economia formai brasileira não consegue absorver toda a

população economicamente ativa e, assim, o trabalho informal seria indispensável à economia do
país.

Na capitai mineira a situação não é diferente. O comércio informal, em Belo Horizonte, vem

despertando, ao longo dos anos, diversas preocupações por parte da administração pública,
associações comerciais e administração privada. Tamanha preocupação levou a Prefeitura de Beio
Horizonte (PBH) a tomar medidas referentes ao comércio informal. Com a concepção e
implementação do Código de Posturas, em 2004, que visa organizar o espaço da região centrai de
Beio Horizonte e é parte integrante do Programa Centro Vivo, o qual tem o objetivo de preservar a
Revista Gestão.Org - 7 (2):273-291 - Mai/Ago 2009
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Resumo

O presente trabalho teve por objetivo apresentar uma contraposição ao discurso da
neutralidade da educação. Primeiramente no plano teórico, com críticas ao modelo de escola
neutra e, posteriormente, por meio de uma análise do discurso da Revista Veja, visando
identificar a formação ideológica e as estratégias do discurso defensor da educação neutra. A
partir disso, buscou-se traçar considerações sobre a impossibilidade de se sustentar um
discurso sobre neutralidade na educação e as conseqüências últimas ligadas à sustentação
dessa visão pedagógica.

^ Mestrando em Administração - CEPEAD/UFMG, Pesquisador integrante do Núcleo de Estudos
Organizacionais e Simbolismo (NEOS) e Núcleo de Estudos de Gestão Pública (NEGP). Graduado em
Administração pela UFSJ.

^ Mestranda em Administração - CEPEAD/UFMG, Pesquisadora integrante do Núcleo de Estudos
Organizacionais e Simbolismo (NEOS). Graduada em Administração pela UFMG.

'Bacharelado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (1994), mestrado em
Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas - SP (1998), doutorado em Ciências Sociais
pela Universidade Estadual de Campinas (2003) e pós-doutorado pela Fundação Getúlio Vargas - SP (2005).
Atualmente, é professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais, subcoordenadora do Núcleo de
Estudos de Gestão Pública (NEGP - CEPEAD), subcoordenadora do (Núcleo de Estudos Organizacionais e
Simbolismo (NEOS - CEPEAD), consultora do Governo de Minas Gerais, colaboradora e parecerista das
principais revistas e encontros na área de estudos organizacionais e gestão pública. Nos últimos anos, vem
abordando os seguintes temas: gestão pública, cooperativismo e autogestão, teoria crítica e estudos
organizacionais, ensino e pesquisa em administração, pedagogia crítica.
Doutor em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001). Desde 2002 é Professor Adjunto

da Universidade Federal de Minas Gerais/Face/Cad/Cepead. É coordenador do Núcleo de Estudos
Organizacionais e Simbolismo (NEOS). Atua na Sublinha de pesquisa: Estudos Organizacionais e Sociedade,
com ênfase nos grupos temáticos: Vida Organizada, Teorias do Poder e Estudos Organizacionais; e Estudos
Organizacionais, História, Memória e Identidade Cultural, que trabalham as áreas de estudos organizacionais e
simbolismo; construção de estratégias, relações de poder, identidade, memória e história da gestão.
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Discussions on the neutrality in Education: the ideological formation of disçpürse in '
Veja magazine
Abstract

This objective of this study is to contradict the discourse of the neutrality in education. Firstly
at a theoretical levei, with criticisms of the model of the neutral school and then, through an

analysis of the discourse of Veja magazine, seeking to identify the ideological training and the
discourse strategies used to defend neutral education. Based on this, there is an attempt to
outline some considerations regarding the impossibility of maintaining a discourse on
neutrality in education and the consequences of sustaining this pedagogical vision.
Keywords: Educational neutrality. Ideological training. Discourse analysis.

Em 2008, a edição de Agosto da Veja, uma revista de grande circulação nacional,
levantou um polêmico debate sobre o ensino no Brasil. Segundo a revista, o fracasso da

educação brasileira se deve ao fato de os professores inculcarem ideologias nos alunos, tendo
como preocupação maior com o "incentivo à cidadania do que com o ato de ensinar conteúdos
de formação profissional". A mesma defende, então, que a solução para a educação é a busca
da neutralidade como um dever, citando, como exemplo, a ONG Escola Sem Partido, em

Brasília, que tem como objetivo chamar a atenção para a ideologização do ensino na sala de
aula.

Esta concepção se aproxima da perspectiva da pedagogia não-diretiva, que se volta
mais para a criação de métodos do que a formação do conteúdo. Segundo Gadotti (2006,
p.95),"Essa pedagogia não se coloca o problema dos conteúdos, esquece os conteúdos para se
deter sobre métodos, sobre o encontro de opiniões". A pedagogia não-diretiva também vê
com algum ceticismo a questão da verdade; recusando-se a colocar este problema. Ademais,
perspectivas construtivistas e cognitivistas também são empregadas como bases de
fundamentação da neutralidade, pois visariam ao desenvolvimento cognitivo dos alunos a
despeito da conscientização político-social "ideologizada"(CABANAS, 1995).
O objetivo deste trabalho é apresentar uma contraposição ao discurso da neutralidade
da educação, primeiramente, em nível teórico, com críticas ao modelo de escola neutra e,

posteriormente, por meio de uma análise do discurso da Revista Veja, visando identificar a
formação ideológica e as estratégias do discurso defensor da educação neutra. A partir disso,
CALBINO, D; SOUZA, M.M.P.; DE PAULA, A.P.P.; CARRIERI, A.P.- Embates sobre a...
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This is the third issue of the Brazilian Administration Review as a quarterly joumal from this year on. Five
articles are made available to our readers and collaborators as in preceding issues. In the first article, Mariana

Mayumi Pereira de Souza, Alexandre de Pádua Carrieri and Antonio Augusto Moreira de Faria carry out an
analysis of the projected organizational identity of a recently privatized Brazilian railroad through the
discourses of high ranking managers and the trade union; their conclusion is that the identity projection
process happens in a very diverse, contradictory and interactive way. In the second text, Paulo Roberto Giâo,
Moacir de Miranda Oliveira Júnior and Eduardo Pinheiro Gondim de Vasconcellos attempt to interpret the

effects of offshoring over value chain and core competencies, imprecise borders and definitions in a holistic
manner and stimulate discussions in a new area of study rather than providing defmitive general conclusions.
To follow, Francisca Farache, Keith John Perks, Lilian Soares Outtes Wanderley and José Milton de Sousa

Filho attempt to understand consumers' perceptions regarding Cause Related Marketing (CRM) based on a
survey focusing on the perception of the alliance between for-profit companies and non-profit organisations;
they fmd that consumers have a better perception of firms that work with charities and good causes than
those that do not. In the fourth article, Cristiane Pizzutti dos Santos and Daniel Von der Heyde Fernandes

investigate the antecedents and consequences of consumer trust after complaint handling episodes about
services through a cross-sectional study with complainers of banks and airline companies, fmding that the
building of consumer trust was sensitive to perceptions ofjustice regarding the way complaints were handled
by the company. In the fifth and final text, Bruno Funchal, Fernando Caio Galdi and Alexsandro Broedel
Lopes examine the relationship between corporate govemance levei and the bankruptcy law for such debt
variables as firms' cost of debt and amount (and variation) of debt, fmding that the empirical results are
consistent with the modefs prediction.

We hope you ali fmd these articles interesting and enjoy this edition.

Clóvis L. Machado-da-Silva
Chief Editor
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Abstract

Considering the current organizational macro-environments, we notice that competitors have become more
aggressive. At the same time, some stakeholders are expecting more from organizations in relation to social and
environmental issues. Therefore, in order to survive in this context, it is crucial for organizations to know better

their identity, which is projected by different means of communication to its internai members and externai
public. In this scenario, the aim of this paper is to analyze the projected organizational identity of a recently
privatized Brazilian railroad. We studied the construction and transformation process of this organizational
identity through two different discourses: that of the high-level manager and that of the trade union. In addition,
two Discourse Analysis elements were used: the persuasion strategies and the diseursive images. These elements
were very usefiil in order to apprehend the ideological background of the discourses and the organizational
identity projected. In the end, we concluded that the identity projection process occurs in a very diverse,
contradictory and interactive way.

Key words: organizational identity; discourse analysis; persuasion strategies; diseursive images.
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For the last few decades, the globalization process has been changing Braziliar^^pe^^ety-.ib^gji
privatizations, market deregulation and increasing competition between ali idnd9~^F orgaiiizafidns.™
According to Almeida (2005), academic studies on organizational identity and public expectations of
coiporations have advanced a great deal since 1990. Efforts to present intrinsic and extrinsic
organizational qualities to society may turn out to be a competitive differential.
This paper aims to study the construction of a private railroad's organizational identity, Railroad

X''', in order to imderstand the different leveis of this process, through different points of view. In
spite of the railroad's importance to economia development, the Brazilian train system had suffered a
notable decrease in investments since the late 1980's. Tliis negligence regarding the sector resulted in

an increase in Rede Ferroviária Federal S. A.'s (RFFSA'"') debts and, as a result, the RFFSA ended up
being privatized by 1996 and 1997.

This opening to private capital process divided the company into six separate railroads. One of them,
Railroad X, located on the mid-eastem part of Brazil (Duarte, 1997), had to act according to the
investors' interests and keep Brazilian society, especially its clients, satisfied. Therefore, the
management of Railroad X's identity is necessary, in order to give credibility and legitimacy to this
new organization.
Railroad X emerged amid major organizational changes, such as layoffs, changes in stock
participation and changes in management style. The management of its new identity is crucial, in order
to make it easier for employees to identify with the organization and its new managerial practices.
Briefly, Railroad X should look for its legitimacy with its internai and externai public. Hence, our
main purpose is to present the study of the changes in Railroad X's identity from 1999 to 2005
regarding the discourses of two different organizational groups: upper management and the trade
union.

This paper is divided into seven sections: introduction, theoretical reference concerning
organizational identity, methods of gathering and analyzing data, result fmdings from the managerial
point of view, results of the trade union's point of view, considerations and comparisons of both
discourses and conclusions.

Studies Concerning Identity in Organizations

According to Nogueira and Machado-da-Silva (2003), organizational identity can be understood as
the result of various perceptions of the differentiating, essential and lasting aspects of an organization,
including its social status and relevant comparisons with other groups or organizations. In addition,
there is a psychological relation between social and organizational identity; the connection with a
positively identified organization may have a positive effect on the individuaFs social identity
(Rodrigues & Child, 2005).
Most of the identity studies related to organizations present a relational point of view. The
individual, within an organizational structure, builds his identity in relation to the organization and the
other subjacent categories, such as working groups, units, departments, small groups with unique
characteristics, etc. Therefore, each member of the organization, personally and symbolically, interacts
with others, creating and recognizing identities (Pimentel, Carrieri, Leite-da-Silva, & Abate, 2005).
Wood and Caldas (1995) differentiated the paths that a study into organizational identity may
follow. A fírst dimension of distinction is related to the focai object. We can distinguish organizational
studies that focus on the individual identity from others that concentrate on wider issues (such as
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www.anpad.org.br/bar

http://periodicos.puciriinas.br/index.nhp/economiaegestao/issue/view.,

Vol. 6, No 12(2006)

CAPA

SOBRE

ACESSO

EDIÇÕES ANTERIORES

CADASTRO

NOTÍCIAS

PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE EDITORIAL DA E & G

PESQUISA

PUC MINAS

ATUAL

PROGRAMA DE

I MEC - Cl

SUBMISSÃO DE ARTIGOS
PI.

INDEXAÇÃO

Capa > Edições Anteriores > Vol, 6, No 12(2006)

VOL. 6, NO 12(2006)
E&G - JAN (2006)

SUMARIO

APRESENTAÇÃO
Afresentaçào
Apresentação.

ARTIGOS
A contribuiçào da universidade para sistemas regionais de inovação: o
caso da Furb

fvo Marcos llieis. Marcos Antônio Matted, Stela Maria

Meneghel

A entrada de uma microempresa brasileira no mercado internacional:
aplicação do apoio multicritério à decisão

PDF

Daniela Castanhar, Luiz F. Autran M. Gomes

A gestão estratégica sob uma perspectiva politica: um estudo de caso
compai"ativo entre emtH"esas integrantes do Programa Paex da
Fundação Dom Cabral
Anderson Rocha Valverde

Contribuições da análise do discurso para os estudos organizacionais
Alexandre de Pádua Carrieri, Alfredo Rodrigues Leite da
Silva, Mariana Mayumi Pereira de Souza, Tliiago Duarte
Hmeniel

Inierculiural or Crosscultural Maivagemeni? The confirmaiion of a
rescarch field and the issue concerning ihe dcfmition and development
of an intcrcultural competency for expatriates and intemational
managers

Pirginia Dnimmond Quitei
O pão nosso de cada dii-V.': as representações sociais sobre a vida
familiar e profissional dos trabalhadores na indióstria da panificaçâo
Neusa Rolita Cavedon, Rosa Paula Pires

•Vantagem competitiva para micro, pequenas e médias empresas:
clusters e APLs Competitive advaniage to small and médium business;

PDF

clusier and LPAs

Luciana Oranges Cezarino, Marcos Cortez Campomar

Revista Economia & Gestão da PUC Minas - ISSN: 1984-6606 • Av. Itaú, N® 525 - Bairro Dom
Cabral - CEP: 30535-012 - Belo Horizonte - MG - Brasil - Tel.: 55 (31) 3319-4957 - Fax.: 55 (31)

3319-4447 • E-mail: eco noin i ae gestao@pucmi nas.br.

2 de 2

3/6/2010 18:36

MEC - CEFET-fTiG
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Alfredo Rodrigues Leite-da-Silva
Mariana Mayumi Pereira de Souza
Thiago Duarte Pimentel

Resumo

O objetivo deste artigo é explicitar as contribuições da análise do discurso (AD) para os
estudos organizacionais. Inicialmente, discutem-se a definição de discurso e sua relação com
uma dada formação social e ideológica. Em seguida, analisam-se as dimensões constitutivas
do discurso que compreendem os níveis intra e interdiscursivo, bem como as estratégias de
persuasão subjacentes a esses domínios. Posteriormente, evidenciam-se as contribuições da

AD para os estudos organizacionais por meio de um estudo de caso na Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT) e seu sindicato. Por fim, observa-se que a AD oferece
contribuições para o estudo do contexto organizacional, pois é uma técnica de análise de
dados que possibilita a apreensão das significações simbólicas produzidas pelos efeitos
ideológicos na utilização das estratégias discursivas de persuasão.

Palavras-chave: Análise do discurso; Estratégias de persuasão; Organização; Metodologia.

Os atores organizacionais, em suas interações, utilizam diversos discursos, tanto nas

relações internas de uma determinada organização, quanto naquelas que extrapolam esse
contexto, envolvendo outras organizações e a sociedade como um todo. Essa constatação
evidencia a conveniência de os estudos organizacionais brasileiros incorporarem técnicas de
estudo que foquem tais interações, como a análise do discurso (AD), uma alternativa já
explorada no Brasil por Carrieri e Rodrigues (2001), Silva, Boas e Brito (2001), Carrieri e Sarsur
(2002), Souza e Faria (2005), entre outros.

Apesar de não ser uma técnica nova, a AD ainda é pouco disseminada nos estudos
organizacionais brasileiros, como fica evidente ao se analisar os artigos publicados nos anais do
Encontro Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração (Enanpad), um dos
eventos mais importantes da área e, até 2003, o único no Brasil avaliado com o nível "A" pela
Capes. Dos 229 artigos sobre teoria organizacional, publicados entre 1999 e 2003, apenas sete
afirmavam utilizar análise do discurso. Isso ilustra certo distanciamento entre os estudos

organizacionais e a preocupação com os discursos, a despeito de envolverem diretamente o
cotidiano do trabalho em qualquer organização.

'Artigo recebido em 31/3/2006 e aprovado para publicação em 30/4/2006.
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O CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO CENTRO
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À
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Paiva, Lilian Marques Nagem Byrro e Rafaella de Souza Henriques quanto ao pedido de
redistribuição da professora Mariana Mayumi. Pedido este formalizado por meio do processo
de número 23062.001620/2017-93.

1- ANTECEDENTES

O referido processo da professora Mariana Mayumi é composto de carta de apresentação e
exposição de motivos, curricuium lates e documentos comprobatórios.

A Prof. Mariana é professor efetivo da Universidade Federal de Viçosa (UFV) desde 2010. Já
lecionou na aludida universidade as seguintes disciplinas:

a) Graduação: Empreendedorismo; Economia I; Teoria das Organizações; Suporte ao
Usuário; Metodologia de Pesquisa em Administração; Teorias da Administração I;
Metodologia Científica; Teorias da Administração II.

A Prof. Mariana detém os títulos de doutorado em Administração pela Universidade Federal

de Minas Gerais (UFMG), concluído em 2016; mestrado em Administração pela UFMG,

concluído em 2010; e, bacharel em Administração pela UFMG, concluído em 2007. Além'
disso, realizou intercâmbio na Université de Liège (Bélgica), no período de 2006-2007.

A Prof. Mariana expressa em carta que, sua motivação para o pedido de redistribuição
emana por razões profissionais, entendo que o CEFET-MG terá maiores condições de atender
suas expectativas de crescimento no âmbito do ensino e pesquisa, e por razões pessoais
dado que sua família reside em Belo Horizonte e adjacências.
2- ANÁLISE

Nessa seção, o pedido de redistribuição da Prof. Mariana é analisado à luz da Resolução
DCSA 12/2015, de 17 de setembro de 2015, que dispõe sobre o Regulamento para

l

Afastamento de Remoção e Redistribuição de professores para o DCSA. Os trechos do
regulamento que suportam e requerem atenção, são:
6°. O docente a ser redistribuído deverá preencher os critérios de professor permanente de
programa de pós-graduação do departamento.

T. Para a redistribuição, o professor deverá protocolar seu pedido anexando:

I- Plano de trabalho no qual aponte as disciplinas,filiadas ao DCSA, que está apto a leciona.
II- Documentos que comprovem:

a) Ter título de doutor em Administração ou em área afim do Departamento de Ciências
Sociais Aplicadas;

b) Ter no mínimo 200 pontos em publicação, conforme classificação Qualls Capes na área de
Administração, Ciências Contábeis e Turismo ou na área interdisciplinar, sendo duas das
publicações dos últimos 3 anos nos estratos Al, A2, BI (o professor deve ser primeiro ou
segundo autor);

c) Ter orientação de Iniciação Científica (PIBIC)já concluída nos últimos 3(três)anos;
d) Ter orientação de TCC e/ou similar concluída nos últimos 3(três) anos;
e) Ter submetido projeto de pesquisa em área afim do Departamento.

Assim, em conformidade com supracitada Resolução, verifica-se que a Prof. Mariana não

atende integralmente todos os itens destacados acima da Resolução. Detalhamos a seguir a
apuração dos mesmos:

a) Doutora em Administração, na linha de pesquisa Estudos Organizacionais e Sociedade,
pela Universidade Federal de Minas Gerais, outorgado em 25 de novembro de 2016.

b) Para verificação da pontuação acerca das publicações recorreu-se ao Documento de Área

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo publicado em 2016 pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Atestou-se então,
que as publicações da Prof. Mariana, como primeiro ou segundo autor, analisada a partir da
tabela Qualis Capes e do espectro temporal podem ser assim descritas:

I- Ano 2016: Um artigo B2(50 pontos), porém como terceira autora;
II- Ano 2015: Dois artigos B3(60 pontos);
III-Ano 2014: Um artigo A2(80 pontos);
V-

IV-Ano 2013: Um artigo A2(80 pontos), um artigo B2(50 pontos)e um artigo B3(30 pontos);
Outros anos ou crédito que não destacado como primeiro ou segundo autor: quatro artigos
A2 (320 pontos); dois artigos BI (120 pontos); três artigos B2 (150 pontos); seis artigos B3
(180 pontos) e um artigo B4(20 pontos).

c) Nos últimos 3 anos a Prof. Mariana orientou uma aluna de iniciação científica, porém
como voluntária não se enquadrando como PIBIC.

d) Nos últimos 3 anos o Prof. Mariana orientou dois trabalhos de conclusão de curso de
graduação.

e) A Prof. Mariana^ enviou o projeto intitulado "A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA EM UM
PROCESSO DE GESTÃO COLABORATIVA: O CASO DA REDE PELA HORTA", projeto esse com a
participação de docentes do DCSA. O projeto é coerente com o escopo de atuação do DCSA.

3- VOTO

A partir da análise dos aspectos concernentes ao arcabouço legal, à regulamentação no
âmbito do DCSA e a importância para o Departamento de Ciências Sociais Aplicadas receber
professores de perfil qualificado, a Comissão vota pelo INDEFERIMENTO do pedido de
redistribuição da Prof. Mariana Mayumi, ressalvando que a pontuação da publicação é
atendida, porém, somente quando avaliado os estrados dos artigos dos últimos três anos, os
requisitos não são atendidos. Ressalta-se ainda que a Prof. Mariana orientou uma aluna de

iniciação científica voluntária, mas com a devida chancela da UFV pelo Programa
Institucional Voluntário de Iniciação Científica da UFV (PIVIC-ÜFV).

Sem mais, subscrevemos.
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1

2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

4
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
5 ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLÉIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS

6 SOCIAIS APLICADAS - DCSA. No dia 01 de junho de 2017, na sala B, localizada no prédio
7 principal do Campus II do CEFET-MG, realizou-se a quadragésima sétima Assembléia do
8 Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, sob a presidência do Profa. Lilian Bambirra de
9 Assis. Estiveram presentes os seguintes professores; Admardo Bonifácio Gomes Júnior, Andreia
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de Oliveira Santos, Daniel Braga Hübner, Daniel Paulino Teixeira Lopes, Deborah Oliveira Santos
Abdala, Elisangela Martins de Sá, Felipe Dias Paiva, Glauciene Silva Martins, Joana Ancila Forte
Pessoa Avelino, Lilian Marques Nagem Byrro, Lívia Maria de Pádua Ribeiro, Luciano dos Santos
Diniz, Ludmila de Vasconcelos Guimarães, Paulo Fernandes Sanches Júnior, Rafaella de Souza

14 Henriques, Reginaldo Braga de Sousa, Reni Ferreira Arruda, Uajará Pessoa Araújo, Rodrigo
15

Augusto da Silva Alves, Vera de Sales Martins, Virgínia Sofia Franco de Oliveira e o Técnico16 Administrativo Erivelton Ximenes Elguy. Justificaram a ausência os professores Anderson Cruvinel
17 Magalhães Maciel, Hermes Augusto Oliveira Rabelo, Roberta Abaien Dias, Laíse Ferraz Correia e
Gislene Duarte Garcia. Foi verificado o quorum regimental; estavam presentes, inicialmente, 15
(quinze) membros com direito a voto, incluindo o Presidente. 1. EXPEDIENTE. 1.1. Abertura da

20 47® Assembléia do DCSA. Profa. Lilian Bambirra de Assis agradeceu a todos pela presença e
21 declarou aberta a sessão às quatorze horas e trinta e cinco minutos. Profa. Lilian Bambirra de

22 Assis apresentou aos presentes a proposta de pauta para discussão, com os seguintes itens: 2.1
23

24
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Resolução PPGA 29/15 Estágio Docente: 2.2 Novo Espaço Físico DCSA: 2.3 Aprovação dõã
Encargos Acadêmicos de 2016: 2.4 Distribuição de Encarcos Acadêmicos oara o 2° semestre de
2017; 2.5 Atualização dos Coordenadores de Eixo do Curso de Administração: 2.6 Relatório de
Gestão da Chefia do DCSA 2015 - 2017: 2.7 Prestação de Contas da Coordenação da
Hospedaqemi; 2.8 Processos de Redistribuicão : 2.9 Avaliação 10 anos Curso de Administração:
2.10 Utilização da Sala Prof. André Luiz Gomes: 2.11 Distribuição de Processos e 3 Informes.

29 Colocada em votação, a proposta de pauta, com nova numeração,foi aprovada por 17(dezessete)
30 votos e nenhuma abstenção. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 Resolução PPGA 29/15 Estágio Docente
31 A professora Lilian Bambirra fez a leitura da Resolução CD 013/17 de 10 de maio de 2017. O

32 professor Paulo Sanches acha que essa discussão deve ser feita em Assembléia. A professora
33 Vera de Sales disse que esse assunto não foi discutido no Colegiado do Curso de Administração.
34 O professor Uajará Pessoa entende que o estágio docente deve atender a todos os envolvidos. A

35 professora Ludmila Vasconcelos pede que essa questão seja discutida com atenção e que as
36 praticas realizadas^ pelo PPGA são interessantes e podem ser melhoradas. A professora Andreia
< pede que a solução seja para fortalecer o DCSA e PPGA, evitando práticas errôneas que são

38 comuns em outras instituições de ensino. O professor Paulo Sanches pede que o lado pedagógico
39 seja levado em consideração nesta discussão. A professora Lilian Bambirra sabe que esse
40 assunto é de grande preocupação, onde todos os envolvidos são importantes, devendo o
41
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departamento ser unido nesta discussão. O professor Paulo Sanches apresentou e fez a leitura de
uma proposta para as atividades de Estágio Docente. Proposta; "Art.XX. Nas disciplinas Filiadas
ao DCSA, no caso da apresentação de aulas teóricas na graduação pelos discentes dos
Programas de Pós-Graduação Strictu Sensu, será indispensável a presença do professor

Responsável pela disciplina em sala, salvos nos casos em que o mesmo esteja afastado
oficialmente em missão de curta duração, tais como, participação em congressos, simpósios,
workshops, bancas examinadoras, comissões internas ou de avaiiação de projetos em órgãos de
fomerito . A professora Vera de Sales disse que muitos departamentos enviam professores
substitutos para lecionar aos alunos da administração, sendo um fator preocupante. A proposta do
professor Paulo Sanches foi colocada em votação, foram 09 (nove) votos favoráveis, 05 (cinco)

51 votos contrários e houve 07(sete) abstenções. O professor Paulo Sanches fez a leitura de uma

52 carta pedindo o seu desligamento do PPGA. 2.2 Novo Espaço Físico DCSA A professora Lilian
53 Bambirra mostrou uma proposta enviada pela Diretoria Geral. O professor Daniel Hübner,
54 coordenador do Curso Técnico em Hospedagem, falou sobre o levantamento feito entre os
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envolvidos no curso, e indicou a pretensão em manter o curso de Hospedagem no campus I, uma
vez que há uma estrutura montada e que atende todas as características específicas dos cursos
técnicos. Foi apresentada a proposta de layout do DCSA. Ficou aprovada a divisão de professores
por m2 e que os gabinetes tivessem circulação de ar. A proposta foi aprovada por 19 (dezenove)

59 votos a favor, não houve votos contrários ou abstenções. 2.3 Aprovação dos Encargos
60

Acadêmicos de 2016 O professor Luciano Diniz falou sobre os trabalhos da Comissão de

61 Encargos Acadêmicos de 2016. A professora Lilian Bambirra marcou a aprovação dos Encargos
62 Acadêmicos de 2016 para a próxima assembléia, dia 28 de junho, às 14:30h. A prorrogação do
63 tempo da Assembléia foi aprovada por 19 (dezenove) votos favoráveis, não houve votos

64 contrários e houve 02 (duas) abstenções. 2.4 Distribuição de Encargos Acadêmicos para o 2°
65 semestre de 2017 A professora Lilian Bambirra apresentou e distribui os Encargos Acadêmicos
66 para 02/2017. O professor Felipe Paiva informou que vai lecionar neste 2° semestre de 2017, seu

67 afastamento para capacitação será no 1° semestre de 2018. Os Encargos Acadêmicos para
68 02/2017 foram aprovados por 19 (dezenove) votos favoráveis, não houve votos contrários e não

69 houve abstenções. 2.5 Atualização dos Coordenadores de Eixo do Curso de Administração A
70

professora Vera de Sales indicou sobre a necessidade de atualizar os coordenadores de eixo do

71 curso de administração. Os novos coordenadores do Eixo foram aprovados por 21 (vinte e um)
72 votos a favor, não houve votos contrários e não houve abstenções. 2.6 Relatório de Gestão da
73 Chefia do DCSA 2015 - 2017 O professor Paulo Sanches fez a leitura do relatório de Gestão da

74 Chefia do DOSA 2015 - 2017. O relatório foi aprovado por 19 (dezenove) votos a favor e houve 01
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(uma) abstenção. 2.7 Prestação de Contas da Coordenação de Hospedagem O professor
Daniel Hübner fez a prestação de contas de todas as atividades realizadas pela Coordenação do
Curso de Hospedagem. A prestação de contas foi aprovada por 19 (dezenove) votos favoráveis,
não houve votos contrários e houve 01 (uma) abstenção. O professor Daniel Hübner agradeceu
aos envolvidos neste trabalho desenvolvido junto ao curso técnico em Hospedagem. 2.8
ou Processos de Redistribuição A professora Lilian Bambirra falou sobre os processos de

81 redistribuiçao que chegaram ao DCSA. A professora Lilian Nagem, da Comissão de Avaliação dos
82 Processos de Redistribuição, fez a leitura dos pareceres elaborados pela comissão para cada

Ia Indeferido pela comissão.
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foi aprovado por 16 (dezesseis) votos favoráveis, não houve votos contrários e houve 02 (dois)

88

abstenções. Processo 23062.001620/2017-93 Mariana Mavnmi A professora Rafaella de Souza

89

leitura do parecer elaborado pela comissão. O parecer da comissão sobre o pedido de
redistribuição foi pelo Indeferimento. O parecer da comissão foi reprovado por 14(quatorze) votos,
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Administração A Comissão da Organização dos 10 anos do Curso

de Administração agradeceu aos docentes do DCSA pelo apoio ao conjunto de palestras. 2.10
Gomes Foi acertado que até a próxima assembléia, em

28/06, sera necessário a reserva da sala junto à secretaria do DCSA. 2.11 Distribuição de
inn
houve distribuição
processos.
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presidente encerrou a Assembléia às 18 horas e sete minutos
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO EEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

RESOLUÇÃO DCSA N" 06/17, DE 01 DE JUNHO DE 2017.
Aprova o pedido de redistribuição de Mariana Mayumi
23062.001620/2017-93

A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO CENTRO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, e em cumprimento da decisão da 47^ Assembléia do DCSA

RESOLVE:

Art. r Aprovar o pedido de redistribuição número 23062.001620/2017-93 da Professora
Mariana Mayumi.

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Profa. Lilian Bambirra de Assis

Chefe do Departamento de Ciências Sociais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Memo. no. 201/2017/SGP/DPG/CEFET-MG

Em 07 de junho de 2017.
Da: Superintendente de Gestão de Pessoas
Letícia Coutinho Velloso
Para: Diretor-Geral do CEFET-MG
Sr. FIávio Antônio dos Santos

Assunto: Processo 23062.001620/2017-93 - Redistribuição de MARIANA MAYUMI
PEREIRA DE SOUZA da Universidade Federal de Viçosa para o Departamento de
Ciências Sociais Aplicadas do Campus de Belo Horizonte do CEFET-MG.
Prezado Diretor,

Em atenção à solicitação constante no processo 23062. 001620/2017-93,
informamos a disponibilidade do código de vaga de n® 0303153, referente ao
cargo de Professor do Magistério Superior, podendo ser ofertado em
contrapartida para a provável redistribuição da servidora Mariana Mayumi
Pereira de Souza, pertencente ao quadro de servidores da Universidade Federal
de Viçosa ocupante do cargo de mesma denominação.

Informamos, ainda, que o CEFET-MG não dispõe de concurso público vigente
referente ao cargo de Professor do Magistério Superior.
Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais

novos esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

Letícia Coutinho Velloso

Superintendente de Gestão de Pessoas

MEC-C
Fis,

m:
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
Av. Amazonas,5253- Bairro Nova Suíça - Belo Horizonle-MG 30421-169
Telefone:(31)3319-7006/7007 -E-mail: eabineteíoJadm.cefetmg.br

Ofício no 185/2017/DG/CEFET-MG/MEC
Belo Horizonte, 07 de junho de 2017.

A Vossa Senhoria

Profa. Nilda de Fátima Ferreira Soares

Reitora da Universidade Federal de Viçosa

Avenida Peter Henry Rolfs, s/n - Campus Universitário
36570-900 - Viçosa - MG

Ref.: Redistribuição de Mariana Mayumi Pereira de Souza - Processo no
23062.001620/2017-93.

Magnífica Reitora,

Com os nossos cordiais cumprimentos, consultamos-lhe sobre a
possibilidade de redistribuição da servidora Mariana Mayumi Pereira de

Souza, matrícula SIAPE 1806301, ocupante do cargo de Professora da
Carreira de Magistério Superior, lotada no Campus Florestal dessa
Universidade, para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais (CEFET-MG).

Informamos-lhe, ainda, que o código de vaga da Carreira de Magistério
Superior ofertado em contrapartida é 0303153, e que não há concurso
público em andamento ou em vigência para preenchimento do cargo de
Professor da Carreira de Magistério Superior nesta Instituição.
Caso V.Exa. esteja de acordo, solicitamos-lhe que envie o presente

processo ao Ministério da
providências cabíveis.

Educação, para

que sejam tomadas as

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

TiV\ÃÍ %CK\rJ^
Prof. Fíávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral

/;G

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
REITORIA
Campus Universitário - Viçosa,MG- 36570-900 — Tel(31)3899-2796—Fax(31)3899-2108 -E-mail: reitoria@njv.br
Ofício n° 0339/2017/RTR

Viçosa, 5 de dezembro de 2017.

Senhor Coordenador-Geral:

Considerando o interesse da nossa Instituição na vaga oferecida em contrapartida e nos
termos da legislação em vigor, encaminhamos a Vossa Senhoria o processo que trata da
redistribuição da servidora Mariana Mayumi Pereira de Souza, da Universidade Federal de Viçosa

para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, como segue:

Servidora: MARIANA MAYUMIPEREIRA DE SOUZA - Matrícula Siape: 1806301
Cargo: Professor da Carreira de Magistério Superior
Classe: B

Nível: 502

Código da vaga: 897906
Da: Universidade Federal de Viçosa - UFV

Para: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais- Cefet/MG
Contrapartida

Cargo Vago: Professor da Carreira de Magistério Superior
Código da vaga: 303153

Do: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - Cefet/MG
Para: Universidade Federal de Viçosa - UFV
Processo: 23114.007549/2017-08

Informamos que essa redistribuição está condicionada à disponibilização, em
contrapartida, do mencionado codigo de vaga do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Minas Gerais para a Universidade Federal de Viçosa.

Atenciosamente,

Nilda de FátmWFerreira Soares
tátora

Ao Senhor

LAÉRCIO ROBERTO LEMOS DE SOUZA
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas

Ministério da Educação

Esplanada dos Ministérios, BI. L, Anexo I, 3° andar, sala 312
70047-900 BRASÍLLA-DF
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Ao Senhor

LAÉRCIO ROBERTO LEMOS DE SOUZA
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas

Ministério da Educação

Esplanada dos Ministérios, Bi. L, Anexo I, 3° andar, sala 312
70047-900 BRASÍLIA-DF

Ofício n- 0339/2017, de 05/12/2017 + Processo 007549/2017
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Ao Senhor

LAÉRCIO ROBERTO LEMOS DE SOUZA
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas
Ministério da Educação

Esplanada dos Ministérios, BI. L, Anexo I, 3- andar, sala 312
70047-900 BRASÍLIA-DF
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Ministério da Educação
Chefia de Gabinete do Ministro
Solicitação de Agenda(SA) e Controle de Documentos(CD)

Data: 04/12/2017
Hora: 16:42
Pág.: 1

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO
Registro:

29275
UF: DF

Data Solicitada:

Prioridade: Dezembro
Situação: ENCAMINHADO
18

Evento: AUDIÊNCIA
Cidade: BRASÍLIA

Responsável Cadastro:GILSONSOUSA
Data Cadastro: 29/11/2017

a

Horário de Inicio: :

Horário de Término: :

Solicitante: ELIZABETH CASTELO BRANCO - PRESIDENTE
Entidade: SINDEDUCAÇÃO-SIND. DOS PROF. DO ENS. PÚB MUNIC. DE SÃO LUIS
Assunto:Tratar sobre as problemáticas educacionais de São Luís/MA.
Não sugeriu data.
Doc.: Por e-mail.

CONTATOS
Nome

Cargo

.

Entidade
SINDEDUCAÇÃO-SIND. DOS PROF. DO ENS. PÚB
MUNIC. DE SÃO LUIS

TELEFONES: DDD(98) Trab.: 3225-4375
E-MAIL: jornalismosindeducacao@gmail.com presidencia.sindeducacao@gm

SITUAÇÃO ATUAL

ENCAMINHADO
Encaminhado para: SECRETARIA EXECUTIVA

em

Despacho:
Prezados(a),
Encaminho para V.Sa. verificar a possibilidade de atender o solicitante em audiência. Favor entrar em contato com o
solicitante e informar a este Gabinete.

___________________________________
REGIANE MESSIAS AMARAL
Assessora do Ministro
Observação:

MOVIMENTAÇÃO
Data / Hora

Situação

Usuário

29/11/2017 15:05:00

PARA DESPACHO

GILSONSOUSA

04/12/2017 16:43:00

ENCAMINHADO

GENOVEVAFONSECA

Gabinete do Ministro
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Jornalismo SINDEDUCAÇÃO <jornalismosindeducacao@gmail.com>
quarta-feira, 29 de novembro de 2017 10:44
Gabinete do Ministro
Solicitação de reunião/Impresso para despacho dia 29/11, Gilson.

Bom dia. O Sindicato dos Profissionais do Magistério de Ensino Público Municipal de São Luís
solicita um encontro com o Ministro da Educação a fim de tratar sobre as problemáticas
educacionais do município, que, atualmente, passa por graves problemas. Aguardamos o contato.
Desde já agradecemos.

-Att,
ASCOM
--------------------------------------(98) 3225-4375
http://www.sindeducacao.org/
Avenida 14, Casa 46, III Conjunto Cohab/Anil
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Diretoria

http://sindeducacao.org/diretoria

Últimas notícias

PRESIDENTE
Nome: Elisabeth Ribeiro Castelo Branco
Email: presidencia.sindeducacao@gmail.com

VICE PRESIDENTE
Nome: Josidete da Conceição Barbosa Silva

1ª SECRETÁRIO GERAL
Nome: Giorgio Lira Nunes

2° SECRETÁRIA GERAL
Nome: Orfisa Surama Pereira Nunes

1º TESOUREIRA
Nome: Izabel Cristina Pinto Dias

UFMA abre processo seletivo
para ingresso no Curso de
Licenciatura em Letras:
Língua Brasileira de Sinais –
Libras
(http://sindeducacao.org
/ufma-abre-processoseletivo-para-ingresso-nocurso-de-licenciatura-emletras-lingua-brasileira-desinais-libras)
PPGEEB/UFMA abre
inscrições para grupos de
estudos e pesquisas
(http://sindeducacao.org
/ppgeebufma-abreinscricoes-para-grupos-deestudos-e-pesquisas)

2º TESOUREIRA
Nome: Nathália Karoline Sousa dos Santos

SECRETÁRIO (a) DE ADMINISTRAÇÃO
Nome: Odiliogério Gramosa Viana

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

Escola sem Partido: Projeto
não vai entrar na pauta de
votação e deve ser arquivado
(http://sindeducacao.org
/escola-sem-partido-projetonao-vai-entrar-na-pauta-devotacao-e-deve-serarquivado)

Nome: Paulo Roberto Felipe Silva

SECRETÁRIO (a) DE ESPORTES CULTURA E LAZER
Nome: Rubem Nunes Saraiva

SECRETÁRIO (a) DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Nome: Raimunda Nonata Gualberto Rodrigues

SECRETÁRIA DE APOSENTADOS
Nome: Mary Lourdes Santos e Santos

SECRETÁRIO (a) DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Nome: Gleise Ingrid Sales Melo

Sindeducação protesta
contra a aprovação do PL
“Escola sem Partido”
(http://sindeducacao.org
/nota-pelo-arquivamentoimediato-do-projeto-escolasem-partido-em-sao-luis)
Número de professores com
transtornos mentais dobra no
Brasil, diz pesquisa
(http://sindeducacao.org
/numero-de-professorescom-transtornos-mentaisdobra-no-brasil-diz-pesquisa)

04/12/2017 16:46
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SECRETÁRIO (a) DE MOBILIZAÇÃO SINDICAL
Nome: Jakeline Freitas da silva

http://sindeducacao.org/diretoria

Clipping 23.11.2017
(http://sindeducacao.org
/clipping-23-11-2017)
Mais um: parte do teto da
quadra da UEB Santa Clara
desaba e deixa 14 crianças
feridas
(http://sindeducacao.org
/mais-um-estrutura-metalicada-quadra-da-ueb-santaclara-desaba-e-deixa-14criancas-feridas-na)
Sindeducação volta a cobrar
a retomada da mesa de
negociação
(http://sindeducacao.org
/sindeducacao-voltaa-cobrar-a-retomada-damesa-de-negociacao)

TV Sindeducação
Oops, something went wrong.

Mais buscadas
28 de abril (http://sindeducacao.org

2016
(http://sindeducacao.org
/tag/2016) 2017
/tag/28-de-abril)

(http://sindeducacao.org/tag/2017)
Assembleia Geral
(http://sindeducacao.org
/tag/assembleia-geral) audiência
pública (http://sindeducacao.org
/tag/audiencia-publica) ação
(http://sindeducacao.org/tag/acao)
campanha (http://sindeducacao.org

Clipping
(http://sindeducacao.org
/tag/clipping) Convocação
/tag/campanha)

(http://sindeducacao.org
/tag/convocacao) Crise
(http://sindeducacao.org/tag/crise)
câmara de vereadores
(http://sindeducacao.org/tag/camara-devereadores) Edital
(http://sindeducacao.org/tag/edital)

educação
(http://sindeducacao.org
/tag/educacao) Educação Infantil
(http://sindeducacao.org
/tag/educacao-infantil) educação
pública (http://sindeducacao.org
/tag/educacao-publica)
Empoderamento (http://sindeducacao.org

04/12/2017 16:46
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Escolas
(http://sindeducacao.org
/tag/escolas) fora temer
/tag/empoderamento)

(http://sindeducacao.org/tag/fora-temer)

greve (http://sindeducacao.org

greve geral
(http://sindeducacao.org
/tag/greve-geral)
/tag/greve)

Homologação
(http://sindeducacao.org

informativo
(http://sindeducacao.org
/tag/informativo-2) jornal
/tag/homologacao)

(http://sindeducacao.org
/tag/jornal) juridico
(http://sindeducacao.org
/tag/juridico-2) mec
(http://sindeducacao.org/tag/mec)

Ministério Público
(http://sindeducacao.org
/tag/ministerio-publico)
movimento paredista
(http://sindeducacao.org/tag/movimentoparedista) prefeitura de São Luís
(http://sindeducacao.org/tag/prefeitura-de-

Professores
(http://sindeducacao.org
/tag/professores) reajuste
sao-luis)

(http://sindeducacao.org
/tag/reajuste) Reajuste salarial
(http://sindeducacao.org

Rede
(http://sindeducacao.org
/tag/rede) reforma previdenciâria
/tag/reajuste-salarial)

(http://sindeducacao.org/tag/reformaprevidenciaria) reforma trabalhista
(http://sindeducacao.org/tag/reforma-

Retrato
(http://sindeducacao.org
trabalhista)

/tag/retrato) Retrato

de

rede
(http://sindeducacao.org
/tag/retrato-derede) Rádio
(http://sindeducacao.org
/tag/radio) seminário
(http://sindeducacao.org/tag/seminario)

sindeducação
(http://sindeducacao.org
04/12/2017 16:46
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/tag/sindeducacao)
São Luís (http://sindeducacao.org

Tabela salarial
(http://sindeducacao.org
/tag/tabela-salarial) Titulação
/tag/sao-luis)

(http://sindeducacao.org
/tag/titulacao) TV sindeducação
(http://sindeducacao.org/tag/tv-

Vídeos
(http://sindeducacao.org
/tag/videos) Áudio
sindeducacao)

(http://sindeducacao.org/tag/audio)

Categorias
Agenda de greve
(http://sindeducacao.org
/category/agenda-de-greve)
Aposentados
(http://sindeducacao.org
/category/aposentados)
Assessoria jurídica
(http://sindeducacao.org
/category/assessoria-juridica)
Campanha Salarial
(http://sindeducacao.org
/category/campanha-salarial)
Clipping
(http://sindeducacao.org
/category/clipping)
Convênios
(http://sindeducacao.org
/category/convenios)
De olho na educação
(http://sindeducacao.org
/category/de-olho-naeducacao)
Destaques
(http://sindeducacao.org
/category/destaques)
Dicas de saúde
(http://sindeducacao.org
/category/dicas-de-saude)
Editais
(http://sindeducacao.org
/category/editais)
Educação

04/12/2017 16:46
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(http://sindeducacao.org
/category/convenios
/educacao)
eleição sindical 2016
(http://sindeducacao.org
/category/eleicao-sindical)
Eventos e cursos
(http://sindeducacao.org
/category/eventos-e-cursos)
Galeria de fotos
(http://sindeducacao.org
/category/galeria-de-fotos)
Informativo
(http://sindeducacao.org
/category/informativo)
Jurídico
(http://sindeducacao.org
/category/juridico)
Leis (http://sindeducacao.org
/category/leis)
Links
(http://sindeducacao.org
/category/links)
Manual do professor
(http://sindeducacao.org
/category/manual-doprofessor)
Palavra do presidente
(http://sindeducacao.org
/category/palavra-dopresidente)
Pautas e reividicações
(http://sindeducacao.org
/category/pautase-reividicacoes)
Rádio Sindeducação
(http://sindeducacao.org
/category/radiosindeducacao)
Resoluções
(http://sindeducacao.org
/category/resolucoes)
Retrato de rede
(http://sindeducacao.org
/category/retrato-de-rede)
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Saúde
(http://sindeducacao.org
/category/convenios/saude)
Sem categoria
(http://sindeducacao.org
/category/sem-categoria)
Seus direitos
(http://sindeducacao.org
/category/seus-direitos)
Tabela salarial
(http://sindeducacao.org
/category/tabela-salarial)
Titulação
(http://sindeducacao.org
/category/titulacao)
Transparência
(http://sindeducacao.org
/category/transparencia)
Vídeos
(http://sindeducacao.org
/category/videos)

Arquivo
Arquivo
Selecionar o mês

Home
Sindeducação
História
Diretoria
(http://sindeducacao.org
/?p=1028)
Estatuto
(http://sindeducacao.org
/?page_id=27)
Conselho Fiscal
(http://sindeducacao.org
/?page_id=150)
Transparência
(http://sindeducacao.org
/?page_id=1686)
Campanha Salarial

Aposentados
Notícias
(http://sindeducacao.org
/?cat=5)
Calendário
Dicas de Saúde
Estatuto do Idoso
(http://www.planalto.gov.br
/ccivil_03/leis/2003
/L10.741compilado.htm)

Professor
Jurídico
Contracheque
Atendimento
(http://www.semad.saoluis.ma.gov.br:8081
(http://sindeducacao.org?page_id=1343
Manual do Professor
/ErgonWeb/login.jsp)
Processos
Filie-se
(http://sindeducacao.org?page_id=761
(http://sindeducacao.org
Assessoria jurídica
/?page_id=154)
Direito Estatutários
Escolas
(http://sindeducacao.org
Denuncie
/?p=1091)
(http://sindeducacao.org
Ficha de Atualização
/?page_id=176)
Sindicato
Retrato de Rede
Tabela Salarial
Relação das Escolas
(http://sindeducacao.org
(http://sindeducacao.org
/?cat=5)
/?page_id=1549)
Professor Nota 10

Imprensa
Notícias
(http://sindeducacao.org
/?page_id=46)
Fotos

Educação
Estatuto do Magistério
(http://sindeducacao.org
/portal/wp-content
/uploads/2016/01

Legislação
Editais
Direitos
Leis
Pareceres

Serviços
Ficha de Sindicalização
Convênios
(http://sindeducacao.org
/?page_id=685)

04/12/2017 16:46
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/estatuto-domagisterio.pdf)
PCCV
(http://sindeducacao.org
http://sindeducacao.org
/?page_id=72)
/portal/wp-content
/uploads/2016/01/PCCVhttp://sindeducacao.org
MAGISTERIO.pdf)
Educação Infantil
Básica
Av. 14, casa 46, COHAB Anil III CEP - 65050-270 São Luis -Educação
MA
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http://sindeducacao.org
/?page_id=221)

http://sindeducacao.org/diretoria

portarias
Resoluções

Contato
(http://sindeducacao.org
/?page_id=59)
Links úteis
Prefeitura São Luís
(http://www.saoluis.ma.gov.br/)
SEMED
(http://www.saoluis.ma.gov.br
/SEMED/)
MEC
(http://www.mec.gov.br/)
FNDE
(http://www.fnde.gov.br/)
FUNDEB
(http://www.fnde.gov.br
/financiamento/fundeb
/fundeb-apresentacao)
COAPEM
(http://coapem.blogspot.com.br/)
CNT
(http://www.cnte.org.br/)

Tel: (98) 3225 4375 | email: contato.sindeducacao@gmail.com
Sindeducação © 2017 SINDEDUCAÇÃO : São Luís-MA. Todos os direitos reservados. Tema por: Análise
(http://ianalise.com.br/).
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INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA

C.N.P.J. 92.047.646/0001-42
RUA DA FLORESTA 1043

BAIRRO PETRÓPOLIS
99.051-260 PASSO FUNDO - RS

CEBAS MEC

PROCESSO DE RENOVAÇÃO CEBAS
2018- 2022

PASSO FUNDO/RS, NOVEMBRO DE 2017

FOLHA DE ROSTO

REQUERIMENTO CEBAS
DADOS DA ENTIDADE

Nome da Entidade: INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA
CNPJ n^: 92.047.646/0006-57

Area preponderante de atuação da entidade: EDUCAÇÃO
Outras áreas de atuação:( )Assistência Social( )Saúde
CONTATO ENTIDADE

Responsável pelas informações: LOTÁRIO JOSÉ NIEDERLE
E-mail da entidade (evitar e-mails particulares):
secretarla@msagradafamilla.com.br / lflbe@lfibe.edu.br

Telefones para contato:(54) 3045-3277 - ramal: 2/(54)3313-2107

CONFIRA SE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO ESTÃO SENDO ENVIADOS
(Para maiores informações, favor acessar o link "requerimento passo-a-passo" na página do CEBAS educação, endereço eletrônico
http://cebas.mec.gov.br)

(X)
CV)

1. CADASTRO NO SisCEBAS

2. ATO CONSTITUTIVO DA ENTIDADE

(X) 3. CLÁUSULA DE EXTINÇÃO DA ENTIDADE
(X) 4. INDICAÇÃO DA CNAE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

(X)

5. ATA DE ELEIÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

<X) 6. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(X) 7. IDENTIFICAÇÃO DO CORPO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
iX) 8. REGIMENTO ESCOLAR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(X) 9. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA MANTENEDORA
(X)

10. RELATÓRIO SINTÉTICO DA OFERTA DE GRATUIDADE

11. RELAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, DEMAIS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E PROGRAMAS DE
(X)
CX)

APOIO A ALUNOS BOLSISTAS

12. ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS BOLSISTAS

(X)

13. REGIME CONTÁBIL ADOTADO

(X)

14. RELATÓRIOS DE NATUREZA CONTÁBIL

(X) 15. DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DA GRATUIDADE DE FORMA SEGREGADA

(X)

16. PARECER DE AUDITORIA INDEPENDENTE

(X)

17. RECEITA EFETIVAMENTE RECEBIDA

(X)

18. PLANO DE ATENDIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

(

19. INSCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

)

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
CEBAS - MEC

Instituto da Sagrada Família
Decreto de Utilidade Pública Federal n" 91.904 de 12 de novembro de

1985 - D-O-U. 13-11-85 Cert. de Entidade Fins Filantrópicos de
04-02-1986 CNPJ 92 047.646/0001-42

Rua da Floresta, 1043 Fone:(0xx54)3313-2107 CEP 99.051-260
PASSO FUNDO - RS

REQUERIMENTO

CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Senhor(a) Secretário(a) de Regulação e Supervisão da Educação Superior.

Pelo presente requerimento, LOTÁRIO JOSÉ NIEDERLE, portador do CPF n°. 687.530.55934, representante legal do INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA - ISAFA, CNPJ n°
92.047.646/0001-42, vem REQUERER a Vossa Senhoria, com base na Lei n° 12.101, de 27
de novembro de 2009, e demais dispositivos legais, o exame e julgamento do pedido de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Educação.
Declaro a veracidade das informações prestadas no presente requerimento.

Passo Fundo/RS, 30 de novembro de 2017.

Lotário José Niederle

Presidente do Instituto da Sagrada Família

CADASTRO COMPLETO E ATUALIZADO DA
ENTIDADE NO SISCEBAS

Instituto da Sagrada Família
Decreto de Utilidade Pública Federal n® 91.904 de 12 de novembro de

1985 - D.O.U 13-11-85 Cert. de Entidade Fins Filantrópicos de
04-02.1986 CNPJ 92.047.646/0001-42

Rua da Floresta, 1043 Fone:(0xx54)3313-2107 CEP 99.051-260
PASSO FUNDO - RS

DECLARAÇÃO
Declaramos para fim de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de

Assistência Social - CEBAS Educação, que a Instituição obteve a renovação de sua
certificação pelo Processo Nr. 23000.014641/2012-99, Portaria Nr. 335, de 17 de abril de
2017, publicada no DOU em 18 de abril de 2017. No entanto, no cadastro do SisCebas e na

visão pública da certificação a entidade consta como "não possui" CEBAS.
A Instituição solicitou a este Ministério, a correção dos dados através de e-mail
enviado em 30 de junho de 2017 (Anexo I), recebendo resposta em 03 de julho de 2017
(Anexo II) que seria corrigida a informação na visão pública. Em 17 de outubro de 2017
(Anexo III), reforçamos o pedido de correção, porém até o presente momento não houve
correção.

Passo
rasso Fundo, 30 de novembro de 2017.

fUÁn^
V

Lotário José Niederle

Presidente do Instituto da Sagrada Família

http://siscebas.mec.gov.br/cadaslro/imprimir/index

Este é somente um resumo dos dados do cadastro da Mantenedora, portanto, não possui nenhum
valor para fins de comprovação de CEBAS no MEC.

Dados de Identificação

Nome: INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA(ISAFA)
CNPJ: 92.047.646/0001-42

Cep:99010000
UF;RS

EndereçorDA FLORESTA

Município:PASSO FUNDO
BairrorPETROPOLIS

Complemento:

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas:
graduação e pós-graduação

8532500 - Educação superior

Data de Início de Funcionamento:06/05/1971

Certificado de Entidade Beneficente Vigente: Não Possui

\//

Dados do Estatuto

1 - A Entidade aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais? SIM,encontrase

no artigo 27

2 - A Entidade prevê em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos congêneres ou
a entidades públicas? SIM,encontra-se no artigo 31

ide 3

04/12/2017 16:57

http;//siscebas.mec.gov.br/cadastro/imprimir/mdex

3 - A Entidade veda que seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
percebam remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma
ou título, em razão das competências, íunções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos? SIM,encontra-se no artigo 27

4 - A Entidade veda a distribuição de resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio,sob qualquer forma ou pretexto? SIM,encontra-se no artigo 27
Dados do Dirigente

Nome completo do Dirigente:LOTARIO JOSE NIEDERLE
CPF:68753055934

RG:3072556529

CEP:99051260 UF:RS Endereço:RUA DA FLORESTA, 1043

BairrorPETRÓPGLIS Município:PASSO FUNDO Complemento:
Início do Mandato:01/05/2017
Fim do Mandato:30/04/2020

Dados da Diretoria

Nome completo do membro da diretona:ELMAR LUIZ SAUER
CPF:19715277004

CEP:99051260 UF:RS

Endereço:RUA DA FLORESTA

Bairro:PETRÓPOLIS Município:PASSO FUNDO Complemento;
Início do Mandato:01/05/2017
Fim do Mandato:30/04/2020

Cargo:VICE-PRESIDENTE

Nome completo do membro da diretoria:LAURI DE CESARE
CPF:69117640920

04/12/2017 16:57

http://siscebas.mec.gov.br/cadastro/imprimir/index

CEP:99051260 UF:RS

Endereço:RUA DA FLORESTA

Bairro:PETRÓPOLIS Município:PASSO FUNDO Complemento:
Início do Mandato:01/05/2017
Fim do Mandato:30/04/2020

CargorTESOUREIRO

Nome completo do membro da diretoriarLOTARIO JOSE NIEDERLE
CPF:68753055934

CEP:99051260 UFiRS

EndereçoiRUA DA FLORESTA, 1043

BairrorPETRÓPOLIS Município:PASSO FUNDO Complemento;
Início do Mandato:01/05/2017
Fim do Mandato:30/04/2020

CargotPRESIDENTE

Nome completo do membro da diretoriailTACIR BRASSIANI
CPF:38644827987

CEP:99051260 UFrRS

EndereçoiRUA DA FLORESTA, 1043

BairroiPETRÓPOLIS MunicípioiPASSO FUNDO Complemento:
Início do Mandato:01/05/2017

Fim do Mandato:30/04/2020

CargoiSECRETÁRJO

04/12/2017 16:57

Certificação de Entidades Beneficentes de

CEBAS(/) Assistência Social na Area de Educação

VISÃO PÚBLICA DA CERTIFICAÇÃO
Atenção:As informações consultadas aqui foram atualizadas no dia 28/11/2017

Esta ferramenta está sendo disponibilizada em caráter experimental.Solicita-se às entidades,caso identifiquem qualquer Inconsisttncla nos
dados,encaminhar solicitação de ajuste por melo de'Abertura de Demanda'ao NAPI. Clique aqui(http://portal.mecgov.br/secretarla-deregulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/fale-conosco)

Para realizar a consulta por dados de Instituições ou Processos CEBA5, basta informar um dos filtros abaixo:
CNPJ da Mantenedora:

informe o CNPJ

Razáo Social:

Informe a Razão Social

Uft

Rio Grande do Sul

Município:
Passo Fundo

Nome da Instituição de Educação(Mantida):

Número do Processo(Apenas Número):
Informe número do Processa

Consultar

Limpar

14 reglstro(s) encontrado(s) para sua consulta
Gerar Versão Excel Si
CEBAS

CNPJ

Mantenedora

Município

UF

Educação

Q

92.024.447/0001 -

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Passo

RS

*

Número: 595

a

19

DIOCESANA LEÃO Xlll

Fundo

Competência

(http://pesquisa.ln.gov.br/lmprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jorn3Í=1 &paglna=57&data=25/08/2011)

de outro

o

Ministério

Portaria

Publicação: 25/08/2011

Vigência: 01/01/2010 à 31/12/2012
o

92.452.168/0001-

ASSOCIACAO DE PAIS £

Passo

a

56

AMIGOS DOS SURDOS

Fundo

RS

«

Número: 13

Competência

(http://pesquisâ.in.gov.br/imprensa/jspAri5ualiza/index.Jsp?
Jornal=18(pagjna=50&data»11/02/2009)

de outro

o

Ministério

Publicação: 11/02/2009

Vigência: 23/09/2002 à 22A)9/2005
Q

90.779.745/0001-

ASSOCIACAO

Passo

a

93

EDUCATIVA AGOSTINl

Fundo

o

Número:236

RS

Competência

(http://pe5quisa.in.g0v.br/imprensa/jsp/visuaiiza/index.jsp?

de outro

jornal=18ípagina=578tdata=25/11/2014)

Ministério

Publicação: 25/11/2014
Vigência: 17/11 /2010 à 16/11/2015

O

CEBAS

UT Educação

i^es Beneficentes
AssTsteScia social na Wea de Educação
O

9(lit8%>«8A800aov.B^OCIACAO

Passo

06

Fundo

O

RS

♦

portaria
Número: 3

BENEFICENTE SAO

de outro

(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jspMsualiza/index.jsp?
]ornal=1 &pagina=110&data''26/01 /2009)

VICENTE DE PAULO

Ministério

Publicação: 26/01/2009

HOSPITALAR

Competência

Vigência: 01/01/2007 à 31/12/2009
a

07.375.825/0001-

ASSOCIACAO

Passo

Q
O

30

INSTITUTO CULTURAL E
EDUCACIONAL PAULO

Fundo

RS

0Não
possui

Publicação: 05/06/2017

FREIRE

O
Q

90.169.541/000130

Número: 531

(http://pesquisa.in.gov.br/tmprensa^sp/visualíza/index.jsp?
jornal=1 &pagina=29&data=05/06/2017)

CENTRO EDUCACIONAL

Passo

ASSIST METODISTA

Fundo

RS

0 Não

possui

EDUH SCHtSLER

Número:732

(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=1 &pagina=30&data=18/11/2016)
Publicação: 18/11/2016

92.017.516/000167

CONGREGACAO DE

Passo

NOSSA SENHORA

Fundo

O

92.034.156/0001-

FUNDACAO

Passo

a

01

BENERCENTE LUCAS

Fundo

O
Q

O

RS

0Possui

Número:333

(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visuallza/index.jsp?
jomai=1&pag(na=397&data=25/07/2016)
Publicação: 25/07/2016
RS

♦

Número: 158

Competência

(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=18«pagina=71&data=14/11/2013)

de outro

ARAÚJO

Ministério

Publicação: 14/11/2013

Vigência: 01/01/2010 à 31/12/2014
a

92.034.321/0001-

FUNDACAO

Passo

Q

25

UNIVERSIDADE DE

Fundo

RS

0Possui

PASSO FUNDO

O

92.030.543/0001-

HOSPITAL DA CIDADE

Passo

Q

70

DE PASSO FUNDO

Fundo

Número: 1309

(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa^sp/visuallza/lndex.jsp?
jornal=2&pagina=21&data=21/06/2011)
Publicação: 21/06/2011
Número: 1077

RS

Competência (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
de outro

ü

Ministério

jornal=1 &pagina=30&data»14/10/2015)
Publicação: 14/10/2015

Vigência: 01/01/2010 à 31/12/2014
O

92.047.646/0001-

INSTITUTO DA

Passo

a

42

SAGRADA FAMÍLIA

Fundo

RS

0Não

possui

(ISAFA)

O

Q

07.131.442/0001-

INSTITUTO DE

Passo

<x

16

TEOLOGIA E PASTORAL

Fundo

RS

©Possui

Número: 335

(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
Tornal=i &pagina=15&data=18/04/2017)
Publicação: 18/04/2017
Vigência: 01/01/2013 à 31/12/2017
Número:417

(http://pesquisa.in.gov.br/imprens3/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=1&pagina=377&data=31/08/2016)

O

Publicação: 31/08/2016

Vigência: 31/08/2016 à 30/08/2019
D

92.052.042/0001-

INSTITUTO

Passo

a

94

EDUCACIONAL DE

Fundo

RS

©Possui

jornal=18cpagina=68idata=19/02/2015)
Publicação: 19/02/2015

PASSO FUNDO DA

o

Número: 195

(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visuatiza/index.jsp?

IGREjA METODISTA

Vigência: 01/01/2010à 31/12/2014
SOCIEDADE CULTURAL

Passo

Q. 06

RECREATIVA E BENEF

Fundo

O

SAO JOÃO BOSCO

o

87.611.901/0001-

RS

0Não

Número: 1174

possui

(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=18«pagina=21&data=14/11/2017)
Publicação: 14/11/2017

Vigência: 01/01/2013 à 31 /12/2015

.. SEI / MEC - 0620858 ■ Ofício::

17/04/2017

MINISTÉRIO OA EDUCAÇÃO

Esplanada dos Ministérios Bloco l. Edifício Sede -

Andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasflia/DF, CEP 70047-900

Telefone: 2022-9500 e Fax: 2022-9503 - http://www.mec.gov.br

Ofício ne 997/2017/DIAN/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES-MEC
Brasília, 04 de abril de 2017.
Ao Senhor

MOACIR FILIPIN

Representante Legal

INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA (ISAFA)
CNPJ 92.047.645/0001-42

Rua da Floresta, ns 1043, Petrópolis
99010000- Passo Fundo/RS

Assunto: Requerimento de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS
Referência:

Processo ne 23000.014641/2012-99

Senhor Representante Legal,

A Coordenação de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social -

CGCEBAS/MEC informa que o requerimento do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social —

CEBAS de n® 23000.014641/2012-99 dessa entidade foi DEFERIDO conforme portaria em anexo.

2.
Para ..orientar a entidade sobre o protocolo de novo requerimento para renovação do
certificado, sugere-se a leitura da Cartilha "O que é o CEBAS Educação?", com informações sobre a
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Educação e orientações acerca do
procedimento de concessão/renovação do certificado.

'■^so de dúvidas, solicita-se à entidade encaminhar consulta ao Núcleo de Atendimento ao

Procurador Institucional - NAPI, pelo endereço http;//cebas.mec.gov.br/, clicando na aba FALE CONOSCO. O
NAPI é um canal institucional criado pelo MEC especificamente para esclarecer as dúvidas das entidades com
maior precisão e rapidez.

Atenciosamente,

httpyiteá4nec.govJ)rfeei/contrtíador.php?acao=<kxujm«toJmprimlrjA'eb&acaoj3rlgem=arvQfejvisu^i2^8JdjtocuTiento=7669S7&infra_sistema=10000010Q.. M2

:: SEi / MEC - 0620858 - Ofício

17/04/2017

Documento assinado eletronicamente por Júlio César Pereira Martins, Coordenador{a) Geral,
Substítuto(a), em 17/04/2017, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da
u&&lrtalu»

^letfõnic.i

Portaria

1.042/2015 do Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferír&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0620858 e o

Bis

código CRC 0945BF84.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo ns 23000.014641/2012-99

SEI na 062085

htlp://fed.mec.0ov.br/sei/cortfo!acior.php?acao=documenlojmprim}r_web&acao_oflgem=arvae_vi8uali2ar&id_documentos766957&jnlra sIstemaslOOOOOlOQ.
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ANEXO I

Alcides Benincá
Alcides Benincá [alcides@beninca.com.br]
sexta-feira, 30 de junho de 2017 15:37

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

'cebas@mec.gov.br'; 'Moacir Fifipin'
ENC: Solicitação de esclarecimento

Prezados senhores!

O Instituto da Sagrada Família (ISAFA), Inscrito no CNPJ sob n2 92.047.646/0001-42, obteve a renovação de sua
certificação(CEBAS)através da portaria n2 335, publicada no DOU em 18/04/2017,com vigência para 01/01/2013
3 31/012/2017.

Na página do MEC entidades cadastradas "status da certificação" consta a renovação do certificado, conforme
dados acima e ao mesmo tempo consta também que a mesma "NÃO POSSUI" a certificação, conforme cópia
abaixo extraída da página do MEC.
Solicitamos informações sobre o assunto.

92.047.646/0001-

INSTITUTO DA SAGRADA

Passo

42

FAMÍLIA (ISAFA)

Fundo

RS

Não

possui

Número:335

Publicação:
18/04/2017

Vigência:
01/01/2013
à
31/12/2017

Benincá Assessoría e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda

k

ANEXO II

Alcides Benincá
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Sociais

De:

[CEBAS@mec.gov.br]
segunda-feira. 3 de iulho de 2017 09:09

Enviado em:
Para:
Assunto:

Alcides Benincá

RES; Solicitação de esclarecimento

Caro Sr. Alcides,
Informo que corrigiremos a informação na visão pública.
Atenciosamente,

Coordenação-Geral de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social- CEBAS
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios
Bloco "L", Anexo II, Sala 423
Fone:(61) 2022.2125
70.047-900-Brasília/DF

Contato: httD://cebas.mec.gov.br/canaÍs-de-conítunicacao

De: Alcides Benincá [mailto:alcides(Qbeninca.com.br]
Enviada em:sexta-feira, 30 de junho de 2017 15:37

Para: Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Sociais <CEBAS@mec.gov.br>;'Moacír Filipln'
<moacir@ifibe.edu.br>

Assunto: ENC: Solicitação de esclarecimento
Prezados senhores!

O Instituto da Sagrada Família (ISAFA), inscrito no CNPJ sob ns 92.047.646/0001-42, obteve a renovação de sua
certificação(CEBAS)através da portaria ns 335, publicada no DOU em 18/04/2017,com vigência para 01/01/2013
a 31/012/2017.

Na página do MEC entidades cadastradas "status da certificação" consta a renovação do certifícado, conforme
dados acima e ao mesmo tempo consta também que a mesma "NÃO POSSUI" a certificação, conforme cópia
abaixo extraída da página do MEC.
Solicitamos informações sobre o assunto.

92.047.646/0001-

INSTITUTO DA SAGRADA

Passo

42

família(ISAFA)

Fundo

RS

Nâo

possui

Número:335

Publicação:
18/04/2017

Vigência:
01/01/2013
à
31/12/2017

Benincá Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda

'4:

ANEXO III

Alcides Beníncá
Alcides Beníncá [alcides@beninca.com.br]

De:
Enviado em:
Para:
Cc;
Assunto:

terça-feira. 17 de outubro de 2017 09:14

'cebas@mec.gov.br'
'Diego Vitor Daimagro"
Solitaçâo de esclarecimento

Prezados senhores!

O Instituto da Sagrada Família (ISAFA), inscrito no CNPJ sob ns 92.047.646/0001-42, obteve a renovação de sua
certificação(CEBAS)através da portaria n® 335, publicada no DOU em 18/04/2017,com vigência para 01/01/2013
a 31/012/2017.

Na página do MEC - entidades cadastradas "status da certificação" - consta a renovação do certificado, conforme

dados acima e ao mesmo tempo consta também que a mesma "NÃO POSSUI" a certificação, conforme cópia
abaixo extraída da página do MEC.
Solicitamos informações sobre o assunto.
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ATO CONSTITUTIVO DA ENTIDADE

ESTATUTO SOCIAL

4 V

Fís.

<^0|Cun02^
i

INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA - ISAFA
Ata n9 29

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, as oito horas e
trinta minutos, em segunda convocação, tendo por local a Sede do Instituto, sita na Rua
da Floresta, n^ 1043, na cidade de Passo Fundo/RS, realizou-se a Assembléia Geral
Extraordinária do Instituto da Sagrada Família - ISAFA, em atenção ao edital de
convocação do Presidente do ISAFA Moacir Filipin do dia 22 de outubro de 2010, com a
finalidade específica de alteração e consolidação do Estatuto do Instituto da Sagrada
Família ~ ISAFA. Verificada a lista de presenças e havendo o quorum necessário conforme
prevê o artigo 44 do estatuto, os trabalhos da Assembléia Geral Extraordinária, foram
abertos pelo presidente que comentou a necessidade da realização da Assembléia para
alterar o estatuto da Entidade com a finalidade de adequá-lo a Legislação atual e a
estrutura organizacional da entidade. Solicitou a leitura do edital de convocação que foi

feito pelo secretário Júlio César \A/erlang. Na seqüência dos trabalhos e para que todos os
associados pudessem acompanhar as alterações propostas no estatuto, o presidente
passou a apresentar por melo de projeção uma minuta de alteração e consolidação do
estatuto do Instituto da Sagrada Família- ISAFA, comparado com o estatuto vigente. A

minuta foi lida, discutida e ajustada artigo por artigo e ao final a proposta de alteração e
consolidação do estatuto do Instituto da Sagrada Família - ISAFA foi aprovada por
unanimidade dos associados presentes. O presidente solicitou e a assembléia aprovou que
a presente ata será assinada pelos membros da diretoria presentes. Os demais associados
assinam a lista de presenças. A presente alteração e consolidação do estatuto social será
levada no Cartório competente e entrará em vigor na data de seu registro. Nada mais a
tratar, encerrou-se a presente Assembléia Geral Extraordinária, cuja ata foi lavrada, lida e

aprovada e vai assinada pelos membros da Diretoria presentes e da assess^oria jurídica.
Moacir Filipin - Presidente

Júlio César \A/erlang - Secretário

ÓímirA. Decarli
OAB/RS 45.132

Obs: a presente ata, é cópia fiel da ata^número 29 do livro de atas da Assembléia Geral do
Instituto da Sagrada Família - ISAFA. número 01 lavrada às folhas 29 e verso.

Ê

i
Mdacir Filipin

JuBo César Werlan

Presidente

Secretário
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DA denominação,sede,FORO,DURAÇÃO E FINALIDADES
Art. 1- INSTITUTO DA SAGRADA

Província do Brasil Meridional da Congregaçao^^^

fundado em 28 de outubro de 1942, na
Brasileira dos Missionários da Sagrada
do Sul, com a denomittação de
Civd
(ISAFA), em 14 de
Família, assumindo a denominação de '"S
„|strados no Cartório de Registros
dezembro de 1970, com seus atos con
posteriormente transferido para o
Especiais de Santo Ângelo, n»
n ,
Tabelionato de Registro
^as
A4, n" 498. inscrito no CNPJ sob n

personalidade Jurídica de Direito
beneficente, sem fins lucrativos, coi

,

Fundo, registrado no livro
„,3ociação civil, com
, educativo, lilantropico,

administrativa, financeira e
Fancacão com sede e foro na Rua

patrimonial, tendo como atividade
q2 em Passo Fundo - Rio Grande
da Floresta, n.^ 1043, Bairro Petropolis, Salas 01 e U/, em
do Sul, Brasil.

.

- o

■ Parágrafo único - É uma associação que se regera pelo Codigo Civi ,

10.406/2002, por este Estatuto e demais resoluções e regimentos apltcaveis.

Art. 2^ - A duração do ISAFA será por tempo indeterminado.
Art r O ISAFA tem por finalidade promover a educação - Ensino Superior -

0,.<luâç.o,P6.-0,.d™ç.o. d,r.™, ».,™ c p.—J'W';—;
da universalidade do atendimento, de acordo com a Lei de Diretrizes

"•'T,

í—1-,.,..dp«.-

.

••'»

consorciar-se, firmar parcerias e subcontratar;

III - promover a educação cidadã através de projetos

IV - exercer atividades de pesquisa cientifica, cultural e artisti ,
V - manter e explorar serviços de editoração grafica;
VI-manter e explorar serviços de Livraria;
oianeiar subsidiar
financeiramente, firmar contratos e convênios, m rp

com obras e instituições congêneres ou afins;

^ voluntariado na forma

VIII - desenvolver atividades beneficentes e a promoção do
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Parágrafo único - O ISAFA no atendimento de suas finalidades não

discriminação de qualquer natureza.
DOS ASSOCIADOS

Art. 4° - Poderão associar-se ao ISAFA as pessoas pertencentes à Congregação

dos Missionários da Sagrada Família Província do Brasil Meridional, após a emissão
dos votos perpétuos, que tiverem seus requerimentos de admissão deferidos pelo
Conselho e averbados em livro próprio.
Parágrafo único - Haverá uma só categoria de associados em número ilimitado.
Art. 5- - São direitos do associado:

I - participar das Assembléias Gerais e nelas votar e ser votado para cargos
eletivos;
II - apresentar propostas e sugestões de interesse da Instituição;
III - exercer direito ou função que lhes tenha sido legitimamente conferida;
IV - interpor recursos em caso de exclusão.
Art. 6~ - São deveres do associado:

I - zelar pela manutenção e difusão dos postulados que orientam e animam o
ISAFA;

II - cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias;
III - acatar as determinações do Conselho Diretor e da Assembléia Geral;
IV - colaborar para a realização dos fins da Instituição;
V - zelar pelo patrimônio moral e material do ISAFA;
VI - exercer os cargos para os quais for eleito.

Art. 7° - Perderá a condição de associado aquele que incorrer em qualquer das
situações a seguir elencadas:
I - abandonar o ISAFA;

II - praticar conduta que atente contra os postulados e valores que orientam e
animam o ISAFA;

III - restar excluído por deliberação do Conselho Diretor;
IV - renunciar formalmente a condição de associado;
V - por falecimento.

Parágrafo único - O associado que se desligar por decisão própria ou do ISAFA,
perderá automaticamente todos os direitos de associado, sem que haja por parte do
Instituto qualquer obrigação de ressarcimento, devolução ou indenização, não podendo
reclamar por si ou seus herdeiros, qualquer parcela do patrimônio, a nenhum título, de
qualquer forma ou sob qualquer pretexto.
Art. 8° - O associado, justiflcadamente, poderá requerer seu afastamento

temporário do ISAFA e, em sendo concedido, no decurso desse período não gozará de

TA8^
^ò.
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qualquer direito ou benefício e nem poderá exercer qualquer cargo na administração, x^ofum^
votar ou ser votado.

Art. 9- - Os associados e os membros dos Conselhos Diretor e Fiscal, não

respondem, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pelo ISAFA,
salvo no caso de inobservância dos preceitos contidos no presente Estatuto.
Art. 10° - Os associados não tem vínculo empregatício com o ISAFA, mas este
proverá a sua manutenção ou assistência, bem como a sua formação e aperfeiçoamento.

DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Art. 11 - A organização e administração do ISAFA é constituída por:
I - Assembléia Geral;
II - Conselho Diretor;
III - Conselho Fiscal.

Art. 12 - Da Assembléia Geral:

Parágrafo único - A Assembléia Geral é orgão soberano, sendo constituída pelos
associados em pleno gozo de seus direitos, que poderão fazer-se representar, mediante
mandatário habilitado dentre os associados.

I - Cada associado poderá representar apenas 1 (um) único associado ausente,
mediante procuração, na qual, na medida do possível deverá constar a intenção de voto
do outorgante.
Art. 13 - A Assembléia Geral reune-se ordinariamente, duas vezes por ano, em

local e data a ser informado pelo Conselho Diretor e será convocada pelo Presidente do
ISAFA.

Art. 14 - A Assembléia Geral reunir-se-á extraordinariamente, mediante

convocação do Presidente, ou do Conselho Fiscal, ou de dois terços dos membros do
Conselho Diretor, ou, no mínimo, por um quinto dos associados.

Art 15 - A convocação para a Assembléia Geral será feita mediante edital
expedido no mínimo com dez dias de antecedência, com publicação em todos os
estabelecimentos que residam associados ou convocação por meio eletrônico.
§ 12 - A Assembléia Geral será instalada, em primeira convocação, mediante a
presença e/ou representação da maioria absoluta dos associados; e em segunda e última
convocação, decorridos 30 minutos, com qualquer número de associados e deliberará
por maioria simples dos associados presentes, salvo o previsto no § 2° do presente
artigo.

§ 22 - As deliberações atinenles às matérias referidas nos incisos VI VII e Vlll do
art. 16, ocorrerá mediante aprovação de 2/3 (dois terços) dos associados presentes a
Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim.

/
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Art. 16 - Compete à Assembléia Geral:

I - eleger e empossar o Conselho Diretor e Conselho Fiscal;
II - deliberar sobre a criação, transformação, transferência, cisão, fusão,
incorporação e extinção de estabelecimentos na forma da lei;
III - decidir, em grau de recurso, as demissões e/ou exclusões de associados
realizadas pelo Conselho Diretor;
IV - examinar e aprovar o Balanço Patrimonial e demais demonstrativos
contábeis, após, parecer do Conselho Fiscal;
V - autorizar o Conselho Diretor a alienar, transigir, hipotecar, permutar ou
realizar atos que onerem bens imóveis;
VI - destituir o Conselho Diretor;

VII — alterar o estatuto, mediante proposta do Conselho Diretor;
VIII - deliberar sobre a extinção do ISAFA.
Parágrafo único - As Atas das Assembléias Gerais serão assinadas pelos membros
do Conselho Diretor e os demais associados presentes assinarão o livro de presença.
DO CONSELHO DIRETOR

Art. 17-0 Conselho Diretor é órgão de planejamento e execução das decisões da
Assembléia Geral, cabendo-lhe, ainda, a gestão administrativa e funcional do ISAFA.
§ I- - O Conselho Diretor é composto pelo Presidente, Vice-Presidentc,
Secretário e Tesoureiro, todos eleitos pela Assembléia Geral para cumprimento de
mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, sendo vedado mais de uma reeleição
para o mesmo cargo.

§ 2° - O Conselho Diretor se reúne, no mínimo a cada três meses, convocado pelo
Presidente ou por dois de seus integrantes e delibera, por maioria simples de votos,
estando presente a maioria absoluta de seus membros.
§ 3- - São atribuições do Conselho Diretor:
I - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto;
II - planejar, executar e fiscalizar todos os atos de gestão e administração inerentes
ao cumprimento das finalidades estatutárias;
III - aprovar o Regimento Interno dos Estabelecimentos;
IV - criar órgãos subsidiários para a supervisão, assessoria, controle e outros que

entender necessários para o cumprimento das atividades meio e fi m;
V - supervisionar, acompanhar, assessorar, assistir e orientar a gestão
administrativa dos Estabelecimentos, podendo intervir e controlar, quando entender
conveniente;
VI - autorizar o Presidente contrair empréstimos e adquirir, onerar, gravar, alienar
e hipotecar bens imóveis.
VII - autorizar despesas dos Estabelecimentos não previstas no plano de ação
anual;

VIII - resolver os casos omissos no presente Estatuto Social;
IX - apresentar à Assembléia Geral, anualmente, o relatório das atividades
exercidas, bem como propor plano de ação para o próximo exercício;

TAô^
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X - aprovar a indicação do Presidente de mandatários, diretores e administradores

de Estabelecimentos, podendo referidos cargos serem remunerados;
XI - responder por todos os atos de gestão;
XII - admitir e excluir associados, assegurando-lhes o direito a ampla defesa;
XIII - encaminhar à Assembléia Geral a refomia estatutária inclusive quanto à
alteração da Administração do Instituto.
Art. 18 - Compete ao Presidente:

I - administrar o ISAFA em colaboração com os demais membros do Conselho
Diretor e Conselho Fiscal;
II - convocar e presidir a Assembléia Geral e as reuniões do Conselho Diretor;
III - representar o ISAFA, ativa e passivamente,judicial e extrajudicialmente, em

todas as suas relações, inclusive junto a bancos e órgãos federais, estaduais, municipais,
autarquias e outras entidades, podendo nomear preposto;
IV - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir e endossar cheques,
efetuar aplicações financeiras, operações de crédito e de câmbio e demais atos
necessários ao bom e fiel cumprimento de suas obrigações, em conjunto com o
Tesoureiro;
V - receber pagamentos, subsídios, subvenções e donativos de qualquer natureza

e proveniência destinados à Entidade e ou mantida;
VI - indicar, nomear e demitir diretores e administradores de estabelecimentos,
mediante autorização do Conselho Diretor;
VII - constituir advogados e mandatários.

Art. 19 - Compete ao vice-presidente auxiliar o presidente no exercício de suas
funções e substituí-lo nos casos de ausência ou impedimento.
Art. 20 - Compete ao secretário:
I - organizar e executar o trabalho da secretaria;

II - ter sob sua guarda e responsabilidade os papéis, livros e documentos da
secretaria;
III - secretariar as reuniões do Conselho Diretor e das Assembléias Gerais e lavrar
as atas;

IV - substituir o Tesoureiro em caso de ausência ou impedimento.
Art. 21 - Compete ao tesoureiro:

I - executar os serviços de tesouraria e manter sob sua guarda e responsabilidade
os valores e documentos relativos às finanças do ISAFA;
II - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir e endossar cheques,

efetuar pagamentos e aplicações financeiras, operações de crédito e de câmbio e demais
atos necessários ao bom e fiel cumprimento de suas obrigações, em conjunto com o
Presidente;

III - apresentar ao Conselho Diretor, os balancetes mensais, o balanço anual,
relatórios e a previsão orçamentárrâ do ISAFA;

\
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IV - zelar pelas fontes de arrecadação bem como aplicação e emprego dos
respectivos valores;

\

V - praticar todos os demais atos necessários e pertinentes ao bom desempenlio de
suas funções;
VI ~ receber e contabilizar pagamentos, subvenções, subsídios e donativos de
qualquer natureza, mantendo em dia a escrituração;

Art. 22-0 Conselho Fiscal é constituído por três membros efetivos e dois
suplentes eleitos pela Assembléia Geral e seu mandato coincide com o do Conselho
Diretor, podendo ser reconduzidos.
Art. 23-0 Conselho Fiscal se reúne sempre que for convocado por um de seus
membros e delibera por maioria simples de votos.
Art. 24 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - examinar os livros de escrituração;

H - apreciar os balanços e inventário que acompanham o relatório anual do
Conselho Diretor;

III - apresentar anualmente à Assembléia Geral parecer sobre o balanço do
exercício anterior;

IV - fiscalizar a aplicação dos recursos do ISAFA;
V - convocar Asscmblcia Geral Extraordinária, quando necessário.

DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Art. 25-0 patrimônio social do ISAFA é constituído por todos os bens móveis,
imóveis e semoventes de sua propriedade ou posse, resultados da Entidade e por todos
aqueles que vier a adquirir ou integrai* o seu patrimônio através de aquisição, doação,
desmembramento, cisão, incorporação ou fusão, inclusive os de seus estabelecimentos
mantidos.

Art. 26 - As fontes de recursos para a sua manutenção serão provenientes de:
I - rendas de seus bens ou serviços;

II - contribuições, donativos ou doações de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas,
nacionais e internacionais, inclusive dos associados, cooperadores e benfeitores;
III - subvenções e auxílios advindos dos Poderes Públicos;
IV - rendimentos decorrentes de aplicações ílnanceiras;

V - receitas provenientes de seu patrimônio, convênios, contratos e serviços;
VI - conjunto de seus bens materiais e imaleriais;

VII - receitas provenientes de exploração econômica de seus bens materiais e
imateriais, benefícios decorrentes das isenções e imunidades legais e constitucionais;
VIII - outras receitas eventuais.
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Art. 27-0 ISAFA aplica as suas receitas, rendas, rendimentos e eventuaN^^^^^ç^^
resultado operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no
desenvolvimento dos seus objetivos institucionais.
§1° - Não haverá distribuição de resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, sob nenhuma forma.
§2° - Não percebem seus diretores, conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções, ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.
§3° - Não constitui patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter
beneficente de assistência social.

Art. 28 — 0 exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

Art. 29 — 0 ISAFA publicará o balanço patrimonial, os demonstrativos da receita
e despesa, da origem e aplicação dos recursos, da mutação do patrimônio líquido, notas
explicativas e parecer do Conselho Fiscal até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Art. 30 - A prestação de contas a ser encaminhada e apreciada pelo Conselho
Diretor e Fiscal e Assembléia Geral, conterá relatório de atividades do Instituto e

balanço patrimonial e as respectivas demonstrações contábeis.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 31 - Em caso de dissolução ou extinção, respeitadas as doações
condicionadas, acaso feitas, o patrimônio social será destinado a entidade sem fins
lucrativos congênere ou a entidades públicas.

Art. 32 - Os Estabelecimentos serão administrados por diretoria própria, nomeada
nos termos do presente Estatuto.

Art. 33 - E vedado ao ISAFA, em qualquer hipótese, a prestação ou concessão de
garantias e ônus reais ou fidejussórias em favor de terceiros.

Art. 34-0 ISAFA manterá a escrituração contábil em livros revestidos de
formalidades legais que assegurem sua exatidão, conforme o ordenamento jurídico
vigente.
Art. 35-0 presente Estatuto Social revoga as disposições e regras dos estatutos
anteriores e entrará em vigor na data de seu registro no Cartório competente.

O presente Estatuto, alterado e consolidado, foi aprovado pela Assembléia Geral
Extraordinária de 16 de novembro de 2010.

Passo Fundo, RS, 16 de novembro de 2010.
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CLÁUSULA DE EXTINÇÃO DA
ENTIDADE

Instituto da Sagrada Família
Decreto de Utilidade Pública Federal n° 91.904 de 12 de novembro de

1985 - D.O.Ü 13 11 85Cert. de Entidade Fins Filantrópicos de
04.02.1986 CNPJ 92.047.646/0001-42

Rua da Floresta. 1043 Fone;(0xx54)3313-2107 CEP 99.051-260
PASSO FUNDO - RS

TERMO DE APRESENTAÇÃO DA CLÁUSULA DE DESTINAÇÃO DO
PATRIMÔNIO EM CASO DE DISSOLUÇÃO OU EXTINÇÃO DA ENTIDADE

Em acolhimento ao Art. 3° da Lei n° 12.101, de 2009, o INSTITUTO DA SAGRADA

família, prevê em seu Estatuto Social a destinação, em caso de dissolução ou extinção da
entidade, de seu patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a
entidade pública, sem benefício de eventual saldo patrimonial, conforme citação do Artigo 31
do ESTATUTO da INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA,folha 08:

"Art. 31 - Em caso de dissolução ou extinção, respeitadas as

doações condicionadas, acaso feitas, o patrimônio social será
destinado a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a
entidade públicas."

Em anexo cópia autenticada da Folha 08 do Estatuto Social do Instituto da Sagrada Família.
Passo Fundo/RS, 30 de novembro de 2017.

I
Lotário José Niederle

Presidente do Instituto da Sagrada Família

FTs.

Art. 27-0 ISAFA aplica as suas receitas, rendas, rendimentos e ®ventua^^Q^^^^^^
resultado operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no
desenvolvimento dos seus objetivos institucionais.
§1° - Não haverá distribuição de resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, sob nenhuma forma.
§2® - Não percebem seus diretores, conselheiros, associados, instituidores,
benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções, ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.
§3° - Não constitui patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter
beneficente de assistência social.

Alt. 28-0 exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

Art. 29-0 ISAFA publicará o balanço patrimonial, os demonstrativos da receita
e despesa, da origem e aplicação dos recursos, da mutação do patrimônio líquido, notas
explicativas e parecer do Conselho Fiscal até o dia 30 de abril do ano seguinte.

Art. 30 - A prestação de contas a ser encaminhada e apreciada pelo Conselho
Diretor e Fiscal e Assembléia Geral, conterá relatório de atividades do Instituto e
balanço patrimonial e as respectivas demonstrações contábeis.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art 31 - Em caso de dissolução ou extinção, respeitadas as doações

condicionadas, acaso feitas, o patrimônio social será destinado a entidade sem fins
lucrativos congênere ou a entidades públicas.

Art. 32 - Os Estabelecimentos serão administrados por diretoria própria, nomeada
nos termos do presente Estatuto.

Art. 33 - É vedado ao ISAFA,em qualquer hipótese, a prestação ou concessão de
garantias e ônus reais ou fídejussórias em favor de terceiros.
Art 34 - O ISAFA manterá a escrituração contábil em livros revestidos de

formalidades legais que assegurem sua exatidão, conforme o ordenamento jurídico
vigente.

Art. 35-0 presente Estatuto Social revoga as disposições e regras dos estatutos
anteriores e entrará em vigor na data de seu registro no Cartório competente.

O presente Estatuto, alterado e consolidado,foi aprovado pela Assembléia Geral
Extraordinária de 16 de novembro de 2010.

Passo Fundo, RS, 16 de novembro de 2010.
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ATA DE ELEIÇÃO DOS DIRIGENTES DA
ENTIDADE

o FIs

oi

INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA - ISAFA
CNPJ n. 92.047.646/0001-42

Passo Fundo - RS - CEP n® 99.051-260

Ata n° 43 - Assembléia Geral Ordinária

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mii e dezessete, às quatorze horas e trinta
minutos, em segunda convocação, tendo por locai o Centro de Formação e Treinamento das Missões,
sito na Rua do Seminário, s/n, na cidade de Santo Ângelo, RS, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária

do Instituto da Sagrada Família - ISAFA, atendendo o editai de convocação do Presidente da Entidade.
A abertura da Assembléia Geral Ordinária foi feita pelo Presidente Lotário José Niederle. Solicitou ao

Secretário a leitura do edital de convocação. Abertos os trabalhos da Assembléia Geral Ordinária, o
presidente fez a apresentação do relatório de atividades da entidade do exercício de 2016 e em
seqüência foi apresentado o balanço geral e as demonstrações contábeis do mesmo ano. Concluídas as
apresentações, colocou a palavra à disposição dos associados para a discussão sobre o relatório das

atividades e o balanço geral. O presidente solicitou a leitura do parecer do Conselho Fiscal o qual é
favorável à aprovação das contas. Em seqüência colocou em votação a aprovação do relatório de
atividades e do balanço geral do exercício de 2016, os quais foram aprovados por unanimidade dos
presentes. Dando seqüência foi apresentado o plano de ação e o orçamento da entidade para o
exercício de 2017. A apresentação ficou a cargo do presidente do ISAFA e equipe. Concluída a
apresentação, o plano de ação e o orçamento para 2017, foram colocados em votação e foram
aprovados por unanimidade dos presentes. Dando seqüência, a Assembléia Geral Ordinária examinou
e aprovou os investimentos e venda dos seguintes bens: Casa e terreno localizados na Rua Manuel

Ferrador, 155, Bairro Passos Das Pedras, Porto Alegre, RS. Prosseguindo, o presidente comunicou aos
Associados a necessidade da realização de eleições para os Conselhos, Diretor e Fiscal para os
próximos três anos. A Assembléia, passou a discutir a composição dos Conselhos e após deliberação
por unanimidade dos associados, foram eleitos os seguintes nomes, cujos Conselhos passaram a ter a
seguinte composição; CONSELHO DIRETOR: a) Presidente - Lotário José Niederle, CPF n°

687.530.559-34 e RG 7112521757 expedida pela SSP/RS; b) Vice Presidente - Elmar Luiz Sauer,
CPF n° 197.152.770-04 e RG n° 7005882977 expedida pela SJS/RS; c) Secretário - Itacir Brassíani,
CPF n® 386.448.279-87 e RG n° 5084721769 expedida pela SJS/RS; d) Tesoureiro — Lauri de Cesare,
CPF n® 691.176.409-20 e RG 5062330302 expedida pela SSP/RS. CONSELHO FISCAL, membros
efetivos: a) Irio Luiz Contl, CPF n® 393.226.960-87 e RG n® 8018226046 expedida pela SSP/RS b)
Edilson Roque Frey. CPF 738.282.030-00 e RG n® 12/R2.549.559 expedida pela SSP/SC; e, c) Maicon
Rodrigo Rossetto. CPF n® 000.172.589-01 e RG n® 120-3.340.266 expedida pela SSP/RS. Membros
Suplentes: a) Alcino Maldaner, CPF n® 079.737.050-15 e RG n° 3004102392; e, b) Inácio Dalla
Nora, CPF n® 662.236.520-20 e RG n® 7047066811. Os eleitos nesta data tomarão posse no dia 01 de

maio de 20J7, cujo mandato se estenderá até o dia 30 de abril de 2020. A Assembléia aprovou ainda, a
incorporação ao patrimônio social do valor do superávit/déficit apurado no exercício de 2016 conforme

balanço. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente Assembléia, cuja ata após lida foi aprovada e
assinada pelos membros do Conselho Diretor. Os demais associados assinam o livro de presenças.

.JkiaM/v
eU
^ Lauri de Cesare

Lotário José Niederle
Presidente

Secretário

Jandir Antonio Haas
T<
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AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

'Ç

PORTARIA N® 3.027, DE 23 DE SETEMBRO DE 2004

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto no
3.860, de 09 de julho de 2001, alterado pelo Decreto no 3.908, de 04 de setembro de 2001, e
tendo em vista o Despacho no 1.669/2004, da Secretaria de Educação Superior, conforme consta
do Processo n° 23000.008562/2002-77, Registro SAPIEnS n® 144927, do Ministério da Educação,
resolve;

Art. 1° Autorizar o funcionamento do curso de Filosofia, bacharelado, com 55 (cinqüenta e cinco)

vagas totais anuais, no turno noturno, a ser ministrado pelo Instituto Superior de Filosofia Berthier,
na Rua Senador Pinheiro, n® 304, Bairro Vila Rodrigues, na cidade de Passo Fundo, no Estado do
Rio Grande do Sul, mantido pelo Instituto da Sagrada Família, com sede na cidade de Passo
Fundo, no Estado do Rio Grande do Sul,

Art. 2® Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TARSO GENRO

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -SEÇÃO 1 - N® 186, p. 8. de 27 de setembro de 2004

PORTARIA W 3.026, DE 23 DE SETEMBRO DE 2004

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto no
3.860, de 09 de julho de 2001, alterado pelo Decreto n® 3.908, de 04 de setembro de 2001, e tendo
em vista o Despacho no 1.668/2004, da Secretaria de Educação Superior, conforme consta do
Processo n° 23000.008552/2002-31, Registro SAPlEnS n° 144223, do Ministério da Educação,
resolve;

Art. 1° Credenciar o Instituto Superior de Filosofia Berthier, a ser estabelecido na Rua Senador
Pinheiro, n" 304, Bairro Vila Rodrigues, na cidade de Passo Fundo, no Estado do Rio Grande do
Sul. mantido pelo Instituto da Sagrada Família, com sede na cidade de Passo Fundo, no Estado do
Rio Grande do Sul, aprovando neste ato o seu Plano de Desenvolvimento Institucional, pelo
período de cinco anos, e o seu Regimento.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TARSO GENRO

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -SEÇÃO 1 - N" 186, p. 7, de 27 de setembro de 2004

PORTARIA N° 1095, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2015(*)

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto n° 7.690, de 2 de março de 2012,
alterado pelo Decreto n° 8.066, de 7 de agosto de 2013, e tendo em vista o Decreto n° 5.773, de 9 de
maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa n° 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, e considerando o disposto nos
processos e-MEC, listados na planilha anexa,
RESOLVE:

Art. 1° Fica renovado o reconhecimento dos cursos superiores constantes da tabela do
Anexo desta Portaria, ministrados pelas Instituições de Educação Superior citadas, nos termos do
disposto no art. 10, do Decreto n" 5.773, de 2006.

Parágrafo único. A renovação de reconhecimento a que se refere esta Portaria é válida
exclusivamente para o curso ofertado nos endereços citados na tabela constante do Anexo desta
Portaria.

Art. 2® Nos termos do art. 10, §7®, do Decreto n® 5.773, de 2006, a renovação de
reconhecimento a que se refere esta Portaria é válida até o ciclo avaliativo seguinte.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

(*) Republicada por ter saído com incorreção no DOU de 28 de dezembro de 2015, Seção 1, páginas
47 a 57.

IBITURUNA

INSTITUTO

CIÊNCIAS
148

201514694

BIOLÓGICAS,

MG

SUPERIOR DE
100

LICENCIATURA

EDUCAÇÃO

FACULDADES VERDE
NORTE-FAVENORTE
• EIRELI

IBITURUNA

PEDAGOGIA,
149

201511896

LICENCIATURA

200

RUA LÍRIO BRANT,
511, MELO.
MONTES CLAROS,
MG

INSTITUTO

ASSOCIACAO
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EDUCAÇÃO IVOTI
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RUAJUÜO HAUSER,
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RS
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ASSOCIACAO

SUPERIOR DE

EVANGÉLICA DE
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154
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INSTITUTO DA
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100
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IDENTIFICAÇÃO DO CORPO
DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO

•o)

FILO

IDENTIFICAÇÃO DO CORPO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Cód. lES no CENSO

1536

Nome do dirigente

JOSE ANDRÉ DA COSTA

CPF do dirigente

CPF:208.313.071-53

Função ou cargo atual Diretor Geral
Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica
Escolaridade do
(PUCRS): Mestre em Filosofia do Conhecimento e Linguagem
dirigente
(PUCRS): Especialização em Filosofia Contemporânea(PUC-MG);

Graduado em Teologia pelo Instituto Missioneiro de Teologia

(IMT)Sto. Ângelo RS: Graduação em Filosofia pela Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras Dom Bosco Santa Rosa - RS.

Diretor Geral e Professor do Instituto Superior de Filosofia Berthier
(IFlBE): Experiência na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia,

Experiência
Administrativa /

Ética e Política. Atua principalmente nos seguintes temas: ética,

Acadêmica

filosofia, economia, latino-americana, pedagogia, cultura, gênero,

epistemologia, marxismo, direitos humanos, dialética, trabalho,
Marx, práxis. Hegel, Levinas, alteridade entre outros. Autor de 07
livros publicados/organizados. 17 capítulos de livros e
apresentações; 12 artigos em periódicos, além de outras produções
bibliográficas, técnicas e culturais. Linhas de pesquisa em Filosofia
Prática(0 Sujeito da Ação Social) e Fundamentação Filosófica dos
Direitos Humanos. Membro da Associação Brasileira de Estética
(ABRE): Conselho editorial da Revista Filosofazer; Membro do

grupo de trabalho do Centro Brasileiro de Estudos de Levinas
(CEBEL/GT Levinas/ANPOF); Militante de Direitos de Humanos;
Membro Justiça/segurança na Junta de Vizinhos; Trabalho com
justiça e execução penal no Presídio Regional de Passo Fundo/RS;
Membro da Comissão Internacional de Formação MSF: Membro do
grupo de trabalho de justiça e execução penal no Presídio Regional
de Passo Fundo/RS e do Conselho Carcerário da Comunidade.

Tempo de experiência

Experiência acadêmica: 24 anos;
Experiência administrativa: 24 anos;

Currículo Lattes

http://lattes.cnpq.br/0405068133482644

Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBEI
www ifibe edu.br|Fone/Fax (54) 3045-3277|E-mail: ifibe@ifibe.edu.br

Rua Senador Pinheiro. 350 - Vila Rodrigues - 99070-220 - Passo Fundo - RS
Credenciado Portaria MEC n^ 3.025 - 23/09/2003|CNPJ 92.047.646/0006-57
Mantido pelo instituto da Sagrada Família (ISAFA)
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IDENTIFICAÇÃO DO CORPO DIRKíENTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Cód.lES no CENSO

1536

Nome do dirigente

MOACIR FILIPIN

CPF do dirigente

347.108.920-91

Função ou cargo atual Diretor Administrativo
Escolaridade do

Licenciatura Plena em Filosofia (UPF); Graduação (incompleta) em

dirigente

Teologia (PUC/RS): Especialização em Psicopedagogia da
Educação (FAFINC Viamão); Especialização em Métodos e
Técnicas de Elaboração de Projetos Sociais(PUC/MG)..

Experiência

Desde 2009 foi Vice-diretor administrativo e atualmente é Diretor

Administrativa /

Administrativo do Instituto de Superior de Filosofia Berthier.
Presidente do Instituto da Sagrada Família de 1994 a 1996 e de
2004 a 2010, sendo procurador do ISAFA até 2017. Presidente da
Associação dos Missionários da Sagrada Família - ASAFA. de
2010 a 2013. Presidente do Centro de Educação e Assessoramento
Popular - CEAP. Presidente da Associação das Entidades do
Projeto Transformação. Membro do Conselho Municipal de

Acadêmica

Assistência Social de Passo Fundo e coordenador da Comissão de

Projetos e Prestação de Contas do referido Conselho.
Tempo de experiência

Experiência administrativa: 23 anos

Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFiBE)
www.ifibe.edu-br 1 Fone/Fax:(54) 3045-3277|E-mait: ifibe@ifíbe.edu.br

Rua Senador Pinheiro. 350 - Vila Rodrigues - 99070-220 - Passo Fundo - RS
Credenciado Portaria MEC ns 3.026 - 23/09/2003|CNPJ 92.047.646/0006-57
Mantido pelo instituto da Sagrada Família (ISAFA)
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IDENTIFICAÇÃO DO CORPO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Cód. lES no CENSO

1536

Nome do dirigente

ILTOMARSIVIERO

CPF do dirigente

001.109.609-80.

Função ou cargo atual

Vice-diretor Administrativo

Doutor em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio do Sinos
(2016): Mestrado em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio
dos Sinos (2006): Graduação em Filosofia pelo Instituto Superior de
Filosofia Berthier (1997): Graduação (incompleta)em Teologia
pelo Instituto Missioneiro de Teologia (2000).
Secretário Executivo do Instituto Superior de Filosofia Berthier
(2002-2009) Docente de Filosofia pela lES desde 2006. Exerceu a
função de Diretor Administrativo de 2009 até 2015 do IFIBE.
Atualmente é Vice-diretor administrativo, professor de Filosofia,
coordenador da Editora ÍFIBE e dos cursos de curta duração em

Escolaridade do

dirigente

Experiência
Administrativa /
Acadêmica

Envelhecimento Humano, entre outras atividades de extensão da

lES como 0 Projeto Filosofia nas Comunidades. Tem experiência na
área das Ciências Humanas, com ênfase para a filosofia, atuando
principalmente nos seguintes temas: política, educação, filosofia
latino-americana, direitos humanos, envelhecimento humano.

Tempo de experiência

Experiência acadêmica: 11 anos:
Experiência administrativa: 15 anos

Currículo Lattes

lattes.cnpq.br/0418596235618417

Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE)
wvvw.ifibe.edu.br|Fone/Fax: {54) 3045-3277 I £-mail: ifibe@ifibe.edu.br

Rua Senador Pinheiro, 350 - Vila Rodrigues - 99070-220 - Passo Fundo - RS
Credenciado Portaria MEC n^ 3026 - 23/09/2003|CNPJ 92.047.646/0006-57
Mantido pelo instituto da Sagrada Famtlta (ISAFA)
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IDENTIFICAÇÃO DO CORPO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Cód. lES no CENSO

1536

Nome do dirigente

PAULO CÉSAR CARBONARI

CPF do dirigente

623.020.780-04

Função ou cargo atual

Diretor Pedagógico

Escolaridade do

Doutor em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos)(2015). Mestre em Filosofia pela Universidade Federal
de Goiás (2000). Graduado em Filosofia no Instituto Berthier
(IFIBE) com reconhecimento pela Universidade de Passo Fundo

dirigente

(1993).
Experiência

Professor de filosofia no IFIBE (desde I99I) e Diretor Pedagógico

Administrativa /

do IFIBE (desde 2000). Também foi professor na URI Erechim
(2002 a 2007) e da Faplan (2004-2006). Foi coordenador geral da

Acadêmica

Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo e membro da

direção do Centro de Educação e Assessoramento Popular. Foi
assessor da Secretaria Municipal de Planejamento de Passo Fundo
(2009-2012). assessor parlamentar na Câmara dos Deputados
(1996 a 2000). Professor e coordenador do Curso de
Especialização em Direitos Humanos no IFIBE (cinco edições), e
também professor no Curso de Especialização em Direitos
Humanos da Unochapecó (2014), da PUCRS (2016) e da UCS
(2015). professor e coordenador do Curso de Especialização em
Cooperativismo de Crédito com Interação Solidária (2005-2017) e
do Curso de Especialização em Educação Popular (2005-2017,
ambos oferecidos pelo IFIBE, membro do Comitê Nacional de
Educação em Direitos Humanos (2008 a 2017), presidente do
Conselho Estadual de Direitos Humanos do RS (2014 a atual),
membro da coordenação nacional do Movimento Nacional de
Direitos Humanos (2008 a 2010), membro do conselho
comunitário da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS),

campus Passo Fundo (2014-2017), consultor para os direitos
humanos para o a Delegação da União Européia no Brasil (2017).
Tempo de experiência

Experiência acadêmica: 27 anos;
Experiência administrativa: 17 anos

Currículo Lattes

http;//lattes.cnpq.br/7658670743700576

Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE)
www ifibe.edu.br j Fone/Fax:(54) 3045-3277|E-mail; ifibe@ifibe.edu.br

Rua Senador Pinheiro. 350 - Vila Rodrigues - 99070-220 - Passo Fundo - RS
Credenciado Portaria MEC
3.026 - 23/09/2003|CNPJ 92.047.646/0006-57
Mantido pelo instituto da Sagrada Familia (ISAFA)
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IDENTIFICAÇÃO DO CORPO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Cód. lES no CENSO

1536

Nome do dirigente

VALDEVIRBOTH

CPF do dirigente

019.668.349-18

Função ou cargo atual

Vice-Diretor Pedagógico

Escolaridade do

Doutorando em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos
Sinos-UNISINOS. Mestre em Filosofia pela Universidade do Vale
do Rio dos Sinos-UNISINOS (2008). Graduado em Filosofia pelo
Instituto Superior de Filosofia Berthier-IFIBE (1997) e licenciado
em Filosofia pela Universidade de Passo Fundo-UPF (1998).

dirigente

Administrativa /

Iniciou a carreira de professor de filosofia em 2006 e atualmente
exerce a função de Vice-Diretor Pedagógico no IFIBE. Foi

Acadêmica

Coordenador Geral da Comissão de Direitos Humanos de Passo

Experiência

Fundo.

Foi

Diretor

Geral

do

Centro

de

Educação

e

Assessoramento Popular-CEAP. onde atualmente exerce a função
de Coordenador Executivo. Tem atuação e pesquisa em Direitos
Humanos, Políticas Públicas, Saúde, Filosofia e Educação Popular.
Tempo de experiência

Experiência acadêmica: 11 anos;
Experiência administrativa: 13 anos

Currículo Lattes

http://lattes.cnpq.br/7258562848047066

Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE)
www.ifibe.edu.br|Fone/Fax:(54) 3045-3277 j E-mail: ifibe<pifibe.edu.br
Rua Senador Pinheiro, 350 - Vila Rodrigues - 99070-220 - Passo Fundo - RS
Credenciado Portaria MEC

3.025 - 23/09/2003 1 CNPJ 92.047.646/0006-57

Mantido pelo Instituto da Sagrada Famijia (ISAFA)

REGIMENTO INSTITUCÍONAL

REGIMENTO INSTITUCIONAL
DO INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER - IFIBE
TÍTULO I - DA NATUREZA E OBJETIVOS
CAP. I - Da Natureza e Finalidade

ART. 1° - O INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER é uma Instituição de Ensino

Superior na forma de Instituto Superior, criado com base na Constituição Federal, nas Leis
Federais n® 9.131/95 e 9.394/96 e outras legislações pertinentes, como um estabelecimento de

natureza particular, com nome fantasia IFIBE, com limite territorial de atuação circunscrito ao
município de Passo Fundo. Estado do Rio Grande do Sul. mantido pelo Instituto da Sagrada
Família, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede em Passo Fundo. RS.
Rua Floresta, 1043. com Estatuto registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Passo
Fundo. RS. Livro A. n° 5. folhas 42v® a 43. sob n® de ordem 2.542, CNPJ 92.047.646/0001-42.
entidade de Utilidade Pública Federal de acordo com o Decreto n® 91.904. de 12/11/85, com
certificado de Entidade de Fins Filantrópicos de 04/02/86.
ART. 2® - O IFIBE rege-se pela legislação educacional específica, pelo Estatuto da Mantenedora e
por este Regimento.

ART. 3® - O IFIBE, consoante as normas gerais estabelecidas pela legislação para o ensino superior,
em especial a Lei 9.394/96, tem como finalidade contribuir para a qualificação do sujeito
humano e cidadão de modo integral, especialmente nas dimensões epistemológica, ética e
religiosa, ajudando-o a compreender e a exercitar reflexivamente o pensamento filosófico, a

atuar na sociedade de forma responsável e a compreender e assumir a relação entre razão e fé
para viver a religiosidade de forma crítica e aberta.

CAP. II - Dos Objetivos Institucionais

ART. 4° - O INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER, como instituição educacional,

destina-se a promover a educação, sob múltiplas formas e graus, a ciência e a cultura geral,
têm por finalidade:

I - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;

II — Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na
sua formação contínua;
III - Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e. desse modo. desenvolver o
entendimento do homem e do meio em que vive;

IV - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, da publicação ou de outras
formas de comunicação;

V - Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

VI - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação
de reciprocidade; e

VII - Promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na
instituição.
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TÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
GAP. I ~ Dos Órgãos em Geral
ART. 5® - A fim de garantir a consecução dos objetivos institucionais o IFIBE manterá os seguintes
órgãos institucionais, com as atribuições e competências previstas no presente Regimento:
I - Assembléia Geral

II - Congregação
ill - Conselho Diretor

CAP. II - Das Atribuições de cada órgão
Seção I - Da Assembléia Geral

Art. 6° ~ A Assembléia Geral, que será Ordinária ou Extraordinária, é a instância máxima de

deliberação da Instituição e é composta pela Diretoria da Mantenedora, pelos membros do
Conselho Diretor da Mantida, por até dois representantes da direção de instituições
conveniadas, pelos membros do corpo docente e os discentes devidamente matriculados na
Instituição e em dia com suas obrigações acadêmicas e administrativas.

Parágrafo 1® - À Assembléia Geral Ordinária, que será realizada uma vez por ano. cabe avaliar as
contas e as atividades, indicar as diretrizes de ação. eleger os membros do Conselho Diretor

nos termos do presente Regimento, entre outros assuntos que a ela forem submetidos pelo
Conselho Diretor da Mantida ou pela diretoria da Mantenedora.

Parágrafo 2® - À Assembléia Geral Extraordinária, que poderá se reunir a qualquer tempo, cabe
deliberar sobre quaisquer assuntos que a ela forem submetidos pelo Conselho Diretor da

Mantida ou pela diretoria da Mantenedora, nos termos de sua convocação, e assistir à
cerimônia que conferir grau aos concluintes de graduação.

Parágrafo 3' - Todas as deliberações da Assembléia Geral serão consideradas em vigor somente
quando homologadas pela diretoria da Mantenedora.

Parágrafo 4® - Instituições conveniadas são todas as pessoas jurídicas de direito público ou privado

que mantiverem algum convênio com a Mantenedora para o desenvolvimento da Instituição
Mantida, e que tenham sido por ela autorizadas a compor a Assembléia.

Parágrafo 5° - Os representantes das Instituições conveniadas serão indicados por elas à
Mantenedora em documento escrito no início de cada ano letivo e homologados pela
Mantenedora.

Art. 7° - As Assembléias Gerais serão convocadas mediante edital próprio no qual constará a ordem

do dia. devendo ser enviado com antecedência de pelo menos 15 (quinze) dias aos membros
da Assembléia e afixados nos murais da Instituição.

Parágrafo Único - As Assembléias Gerais poderão ser convocadas pela Diretoria da Mantenedora,
pelo Conselho Diretor da Mantida ou, quando estas não o fizerem ou houver motivo, por
convocação subscrita por pelo menos metade dos membros da Assembléia em condições de
votar.

Art. 8° - A Assembléia será instalada no dia, hora e local constantes do Edital de Convocação, em
primeira convocação com a presença de pelo menos dois terços dos seus membros ou. em
segunda convocação, meia hora depois, no mesmo dia e local, com qualquer número de
membros presentes, nunca, porém, quando estiverem presentes apenas os membros da
Diretoria da Mantenedora e os do Conselho Diretor da Mantida, sendo que as decisões serão
por maioria dos presentes e em condições de votar nos termos definidos neste Regimento.

Parágrafo 1® - As deliberações da Assembléia serão tomadas por maioria simples dos presentes e
em condições de votar e lavradas em ata. em livro próprio, que deverá ser assinada por pelo
menos um membro da Diretoria da Mantenedora e pelos membros do Conselho Diretor da

Mantida e pelos membros da Assembléia que o desejarem.

Parágrafo 2°- Os votos dos membros da Assembléia obedecerão a critérios de qualificação nos
seguintes termos:

a) Dirigentes da Mantenedora, da Mantida, representantes de instituições conveniadas e corpo
docente: uma pessoa, um voto:

b) corpo discente: quatro pessoas, um voto.
Seção II - Da Congregação

ART. 9° - A Congregação é o órgão deliberativo intermediário entre o Conselho Diretor e a
Assembléia Geral, cabendo-lhe deliberar sobre questões administrativas e pedagógicas do
Projeto Institucional entre outros assuntos de interesse da Diretoria da Mantenedora e do
Conselho Diretor da Mantida.

ART. 10 - A Congregação é composta por um representante da Diretoria da Mantenedora, pelos
membros do Conselho Diretor da Mantida, por um representante de cada Instituição
conveniada, pelo corpo docente e representantes do corpo discente.

Parágrafo Ünico- O corpo discente será representado por um estudante de cada tuima e mais um da
Diretoria do Diretório Acadêmico dos estudantes, todos escolhidos por seus pares e
confirmados no inicio de cada ano letivo mediante expediente específico dirigido à Diretoria da

Mantenedora que homologará sua representação.
ART. 11 - A Congregação reúne-se ordinariamente uma vez em cada período letivo, mediante
calendário divulgado no início de cada ano letivo, e extraordinariamente sempre que a Diretoria

da Mantenedora ou o Conselho Diretor da Mantida achar por bem convocá-la, com quorum de
metade mais um em primeira convocação e com qualquer número de presentes em segunda
convocação meia hora depois da primeira.

Parágrafo 1® - As reuniões serão convocadas pelo Conselho Diretor, pela Diretoria da Mantenedora
ou, se estas não o fizerem, por iniciativa de seus membros em convocação subscrita por pelo
menos metade deles.

Parágrafo 2" - A pauta dos trabalhos será divulgada pelo responsável pela convocação com pelo
menos dez dias de antecedência à data da reunião.

Parágrafo 3" - A reunião será instalada no dia, hora e local constantes da Convocação, em primeira
chamada com a presença de pelo menos dois terços dos seus membros ou, em segunda
chamada, meia hora depois, no mesmo dia e local, com qualquer número de membros

presentes, nunca, porém, quando estiverem presentes apenas os membros da Diretoria da
Mantenedora e os do Conselho Diretor da Mantida, sendo que as decisões serão por maioria
dos presentes e em condições de votar nos termos definidos neste Regimento
Parágrafo 2® - As decisões da Congregação serão tomadas por maioria simples dos membros
presentes à reunião e lavradas em ata, em livro próprio, a ser assinada pelos membros da
Coordenação Geral e todos os presentes que assim o desejarem.
Seção III - Do Conselho Diretor

ART. 12-0 Conselho Diretor é o órgão coleglado executivo das questões administrativas,
pedagógicas e disciplinares gerais da Instituição, cabendo-lhe, entre outras atribuições, nos
termos deste Regimento, ou no que a diretoria da Mantenedora lhe delegar por instrumento
legal específico:
I - Representar judicial e extrajudicialmente a Instituição, mediante procuração específica da Diretoria
da Mantenedora;

II - Convocar e presidir suas reuniões, as da Congregação e a Assembléia Geral;
III - Elaborar plano de atividades e a proposta orçamentária anual e submetê-los à apreciação da
Congregação e da Assembléia Geral e à aprovação da Diretoria da Mantenedora;

IV - Elaborar os relatórios anuais de atividades e financeiro e submetê-los à apreciação da

Congregação e da Assembléia Geral e â aprovação da Diretoria da Mantenedora:
V — Conferir Grau e assinar títulos, diplomas e certificados escolares;

VI - Cumprir e fazer cumprir as disposições legais pertinentes e as do presente Regimento;
VII - Recomendar à Mantenedora a contratação de pessoal técnico, administrativo e docente e
coordenar sua ação;

VIII - Deliberar sobre questões propostas pela Coordenação de Cursos e/ou as Coordenações de
área;

IX - Coordenar pessoal técnico-administrativo e docente;
X — Resolver casos omissos neste Regimento ad referendum da diretoria da Mantenedora.
ART. 13-0 Conselho Diretor é composto pelo:
I - Diretor Geral
II - Diretor Administrativo

III - Diretor Pedagógico
IV - Vice-Diretor Administrativo

V - Vice-Diretor Pedagógico

ART. 14- Com exceção do Diretor Geral, os demais membros do Conselho Diretor serão eleitos pela
Assembléia Geral entre os indicados pela Diretoria da Mantenedora em conjunto com o Corpo
Docente.

Parágrafo T - O Diretor Geral será nomeado pela Diretoria da Mantenedora para o mandato de
quatro (04)anos permitida a recondução.

Parágrafo 2® - Os demais membros do Conselho Diretor, depois de eleitos, serão homologados pela
Diretoria da Mantenedora.

Parágrafo 3® - Os eleitos e o nomeado serão todos empossados em ato emanado pela Diretoria da
Mantenedora.

ART. 15 - Os membros do Conselho Diretor terão um mandato de três anos. podendo ser
reconduzidos se assim entender a Assembléia Geral e a Diretoria da Mantenedora, nos termos

do artigo anterior.

ART. 16- Compete a cada um dos membros do Conselho Diretor, sem prejuízo da atuação colegiada
do órgão:
I - Ao Diretor Geral:

a) Representar a Instituição ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, mediante procuração
específica da Diretoria da Mantenedora;

b) Assinar, sozinho ou em conjunto com outros membros do Conselho Diretor, os documentos da
Instituição, entre outros o Edital de Convocação de Assembléias e as convocações da

Congregação, a Proposta Orçamentária e a Prestação de Contas, as Resoluções do Conselho
Diretor e os documentos financeiros e bancários;

c) Coordenar o encaminhamento das deliberações dos órgãos dirigentes da Mantida ou da Diretoria
da Mantenedora que dizem respeito à Mantida;

d) Indicar docentes e funcionários para a contratação pela Diretoria da Mantenedora, mediante
aprovação do Conselho Diretor;

e) Coordenar a elaboração de Planos de Ação, Proposta Orçamentária anual e as prestações de
contas e de atividades, apresentando-as aos demais órgãos nos termos do presente
Regimento;

f) Coordenar o encaminhamento da execução do Plano de Ação da Instituição;
g)Zelar pelo cumprimento do presente Regirnento em todos os seus termos;

h)Conferir Grau e assinar Diplomas dos concluintes.
II - Ao Diretor Administrativo:

a) Substituir o Diretor Geral nas suas funções, quando de sua ausência ou impedimento e
colaborar na execução das funções a ele atribuídas;
b) Fazer a coordenação de pessoal e distribuir tarefas internas;
c) Coordenara gestão administrativa e financeira da Instituição;

d) Assinar, em conjunto com o Diretor Geral, os Planos e Previsões, as prestações de cxjntas do
financeiro, os documentos bancários, os Relatórios de Atividades e outros documentos de
natureza financeira e administrativa:

e) Manter em dia a contabilidade da Instituição de acordo com os padrões legais;
f) Buscar recursos e manter a prestação de contas de projetos de cooperação e parcerias.
III - Ao Diretor Pedagógico:

a) Coordenar as atividades pertinentes à vida acadêmica, conforme está estabelecido no Título 111 do
presente Regimento;

b) Assinar certificados e atestados de natureza pedagógica, que não conferirem grau. em conjunto
com o coordenador do Projeto específico;
c) Coordenar a elaboração e fazer a apresentação de planos de atividades, previsões orçamentárias.
relatórios e atividades e de contas de suas áreas específicas de atuação;

d)Promover a participação e a integração do corpo docente e discente da Instituição
e) Supervisionar ações das coordenações de ensino, de curso, pesquisa e de extensão que tenham
sido criadas por deliberação das instâncias superiores;
f) Aprovar ajustes em Ementários e Programas de Conteúdos e Atividades constantes do Currículo
Pleno dos cursos;

g) Organizar o calendário escolar anual depois de ouvir a coordenação de curso e submetê-lo à
aprovação da Congregação e do Conselho Diretor:
h) Supervisionar os processos de admissão para ingresso de alunos nos diversos cursos;

1) Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento da Instituição, bem como opinar
sobre assuntos pertinentes e que lhe sejam submetidos pelo Conselho Diretor;
j) Supervisionar o cumprimento do regime escolar;
k) Apreciar a distribuição de encargos de ensino, pesquisa e extensão entre os docentes, respeitadas
as especialidades mediante proposta apresentada pelos coordenadores de cursos ou de área;
I) Pronunciar-se, grau de recurso, sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos
transferidos e diplomados;

m) Elaborar e propor o calendário anual de atividades acadêmicas e submetê-lo à aprovação do
Conselho Diretor e das demais instâncias

n) Superivisionar a Secretaria Geral em matéria pedagógica, especialmente no que diz respeito aos
registros acadêmicos e processos de certificação e diplomação;
o) Elaborar Regimento, coordenar e supervisionar o acervo e o acesso à Biblioteca da Instituição.IV Ao Vice-DIretor Administrativo:

p) Manter em dia os documentos e arquivos da entidade, anotar as atas em livro próprio e coordenar
e superivisionar a Secretaria Geral;

q) Organizar e manter o espaço físico e coordenar a divulgação da Instituição;
r) Substituir o Diretor Administrativo quando de sua ausência ou impedimento.
V - Ao Vice-Diretor Pedagógico:

a) Coordenar, junto com o Diretor Pedagógico, a Vida Acadêmica da Instituição, especialmente no
que diz respeito à pesquisa e à extensão;

b) Substituir o Diretor Pedagógico quando de sua ausência ou impedimento;
ART. 17. O Conselho Diretor reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês e extraordinariamente

sempre que necessário, mediante convocação do Diretor Geral ou de qualquer um de seus
membros.

Parágrafo 1° - As deliberações serão tomadas sempre que possível por consenso ou por maioria

simples, e serão lavradas em relatórios a se^m assinados por todos os seus membros, sendo

L

que as decisões serão publícízadas mediante a publicação de Resoluções, Editais,
Memorandos ou outras formas adequadas.

Parágrafo 2° - As deliberações de matéria financeira que implicarem investimento ou aumento de
despesas somente terão validade se homologadas pela Diretoria da Mantenedora.
ART. 18 - A Secretaria Geral é órgão executor encarregado de registros e controles da vida
acadêmica da Instituição, sendo órgão vinculado e subordinado ao Conselho Diretor.

Parágrafo Único - A Secretaria Geral terá um(a) secretárlo(a) nomeado(a) pelo Conselho Diretor a
quem caberá executar as funções da Secretaria, e assinar em conjunto com o Diretor Geral os
diplomas e Certificados que conferirem grau, podendo contar com auxiliares se assim for
determinado pelo Conselho Diretor.

ART. 19 - Em consonância com a Diretoria da Mantenedora e dos órgãos internos, o Conselho
Diretor poderá criar outros órgãos necessários ao bom andamento administrativo e acadêmico.
TÍTULO III - DA VIDA ACADÊMICA

CAP. I - Das Áreas de Atuação
ART. 20 - A vida acadêmica será organizada procurando privilegiar o ensino, sem. no entanto,
descurar da necessidade de articulá-lo a iniciativas de pesquisa e extensão, complementares e

subsidiárias ao primeiro, e também como forma de atingir os objetivos institucionais.
Seção I - Do Ensino

ART. 21-0 ensino constitui-se na atividade principal da Instituição, devendo ser conduzido de
acordo com os objetivos e princípios institucionais e do curso específico e será mantido tanto
em nível de graduação quanto de pós-graduação se assim entenderem os órgãos da
Instituição e as autoridades competentes.

Parágrafo Único - O ensino será organizado de acordo com a legislação específica e as normas e
procedimentos de regime escolar estabelecidas por este Regimento e poderá contar com uma

Coordenação de Ensino formada pela Direção e Vice-Díreção Pedagógica e pelos
Coordenadores de Cursos.

Seção II - Da Pesquisa
ART. 22 - A pesquisa será uma área de atuação acadêmica complementar ao ensino e à extensão
que visa a produção de conhecimento, e será incentivada através da manutenção de serviços
de apoio indispensáveis, tais como biblioteca, documentação e informações sistematizadas e

da concessão de auxílio para sua execução, da formação de pessoal pós-graduado, do
intercâmbio com outras Instituições e da publicação e divulgação dos seus resultados através
de meios próprios ou de outros meios ao alcance da Instituição.

Parágrafo Único - Os projetos de Pesquisa serão elaborados por professores individual ou
coletivamente e submetidos á apreciação e aprovação da Coordenação de Curso e da
Coordenação de Pesquisa.

Seção III - Da Extensão
ART. 23 - A extensão terá como finalidade contribuir com o diálogo cultural da lES com a
comunidade, a difusão do conhecimento nas áreas de abrangência e de atuação da lES e será
incentivada através da realização de cursos, encontros, seminários e publicação de materiais
específicos.

Parágrafo Único - Os projetos de Extensão serão elaborados por professores, individual ou
coletivamente, e submetidos à apreciação e aprovação da Coordenação de Curso e da
Coordenação de Extensão.

CAP. II - Da Coordenação e do Colegiado de Curso
ART. 24 - Para cada Curso oferecido pela lES será criada uma Coordenação de Curso, sendo que a

Coordenação de cada Curso será vinculada à Direção Pedagógica.

Parágrafo 1® - A Coordenação de Curso é exercida por um docente nomeado para tal pelo Conselho
Diretor, sendo que o ato de nomeação definirá o tempo de mandato, cabendo-lhe dirigir o

Colegiado de Curso, a fim de que cumpra suas competências.
Parágrafo 2® - O Colegiado de Curso é formado pelo Coordenador do Curso e por todos os docentes
vinculados àquele Curso, além de pelo menos um representante discente por turma em
funcionamento e mais um representante do Centro Acadêmico.

Parágrafo 3® - O Colegiado reúne-se ordinariamente pelo menos uma vez em cada Período Letivo e
extraordinariamente quando necessário e mediante convocação do Coordenador ou subscrita
por 1/3(um terço) dos membros, sendo suas decisões tomadas por maioria simples e sempre
que possível por consenso e lavradas em relatórios ou atas. assinadas pelo menos pelo
Coordenador do Curso.

ART. 25- Compete ao Colegiado do Curso:
I - Elaborar planos e atividades de ensino, pesquisa e extensão vinculadas ao Curso;
II - Elaborar e aprovar assuntos referentes à estrutura e desenvolvimento curricular do curso

III - Organizar o calendário anual e submetê-lo à Coordenação Acadêmica;
IV - Acompanhar o desenvolvimento curricular fazendo o monitoramento e avaliação e apresentando
propostas de re-orientação aos docentes e discentes, quando necessário, sempre respeitada a
liberdade e autonomia de ensino de cada docente;

V - Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento da Instituição, bem como
opinar sobre assuntos pertinentes e que lhe sejam submetidos pelo Conselho Diretor;
VI - Sugerir adequações no quadro de pessoal docente vinculado ao curso;
Vil - Pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos transferidos e
diplomados, em grau de recurso à decisão do Coordenador de Curso.
CAP. III - Dos Cursos de Graduação

ART. 26-0 IFIBE oferecerá cursos de graduação a serem previstos no Projeto de Desenvolvimento
Institucional, na modalidade e habilitação prevista no Projeto Pedagógico específico,
destinados á formação acadêmica e profissional de nível superior, aberto a todos que
apresentarem de certificado e/ou diploma de conclusão de estudos de ensino médio ou
equivalente que tenham sido classificados de acordo com os procedimentos de admissão para
ingresso estabelecidos no presente Regimento.
Parágrafo 1® - No início cada ano letivo a Instituição abrirá novas turmas com número de vagas
estabelecido pelo Poder Público podendo, mediante plano de expansão, abrir novas turmas
com até o mesmo número de vagas para ingresso neste curso ou então abrir turmas de outros
cursos nos termos do Plano de Desenvolvimento Institucional e da legislação vigente.

Parágrafo 2® - Será elaborado Catálogo de Curso, nos lermos previstos no artigo 15 do Decreto n® 3.860,
de 09/07/2001 e conforme determinado no item 2.5.3 do Parecer CNE/CES n® 282/2002, sendo

que o referido catálogo conterá todas as informações sobre o curso determinadas pela
legislação pertinente, devendo ser publicado na mesma época e junto com o material de
divulgação do Processo de Admissão para ingresso de novos alunos, tanto por meio impresso
quanto por meio eletrônico no sítio mantido pela lES na rede mundial de computadores.
Parágrafo 3® - Todas as informações sobre os cursos oferecidos serão mantidas e permanentemente
atualizadas no sítio da IBS na rede mundial de computadores, além de serem entregues em

material impresso a cada aluno que s^matricular na lES.

Seção I - Da Organização DIdátíco-PedagógIca
ART. 27- Os Cursos serão organizados em disciplinas específicas, com conhecimentos graduais e
cumulativos, tendo a preocupação de proporcionar estudos básicos, a formação específica e a
habilitação profissional dos estudantes nos termos específicos de cada curso.

Parágrafo 1® - Cada disciplina compõe um todo de conteúdo homogêneo e delimitado de
conhecimentos e técnicas especificadas constantes em sua ementa e no programa de estudos
e atividades e será desenvolvida de acordo com o tempo e o espaço previsto no Currículo
Pleno definido de acordo com as normas legais pelas instâncias por ele responsáveis.
Parágrafo 2® - Será exigida de todos os concluintes a elaboração e defesa pública de trabalho
monográfico de conclusão de curso nos termos de Regulamento específico a ser aprovado pela
Coordenação de Curso.

Parágrafo 3® - O cumprimento do Currículo Pleno permite a obtenção do diploma específico com
habilitação nos termos do Projeto Pedagógico de cada Curso.
ART. 28 - Os conteúdos de cada disciplina serão desenvolvidos em aulas com duração e distribuição
prevista no Calendário Anual.

Parágrafo 1® - O Programa de Conteúdos de cada disciplina é elaborado pelo respectivo professor,
tendo por base o Projeto do Curso e a ementa e será aprovado pela Coordenação de Curso.
Parágrafo 2® - A integralização curricular é feita pelo sistema de créditos e de matrícula semestral,

atendidos os pré-requisitos estabelecidos no Currículo Pleno ou outro formato que venha a ser
estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso.

Parágrafo 3° - A cada disciplina é estabelecido um número determinado de créditos, nos termos do
Currículo Pleno, correspondendo cada um deles a 15 horas-aula, tendo cada hora-aula o

tempo total não inferior a 45 minutos, sendo estes créditos concedidos, sem fraclonamento. ao
aluno que obtiver aprovação na disciplina.

Parágrafo 4® - Por pré-requisito entende-se a disciplina cujo estudo, com aprovação, é condição
prévia para a matrícula e freqüência em outra disciplina que o tenha como pré-requisito.
Seção II - Do Regime Escolar
Subseção I - Do Ano Letivo
ART. 29-0 ano letivo, independente do ano civil, abrange um mínimo de 200 dias letivos,
distribuídos em dois períodos letivos regulares, cada um com pelo menos 100 dias de
atividades escolares efetivas, não computados os dias reservados para exames.
Parágrafo 1® - O ano letivo poderá ser prolongado sempre que necessário para que seja contemplado
o cumprimento do conteúdo e carga horária estabelecidos no Currículo Pleno.
Parágrafo 2® - O Calendário Anual, com disciplinas oferecidas, atividades, prazos e recessos, será
publicado ao final de cada ano com a previsão para o ano seguinte, podendo ser revisado, se
necessário no inicio do ano letivo pela Coordenação de Curso, ouvidos os docentes.

Parágrafo 3° - Entre os períodos de ensino regulares poderão ser executados programas de ensino,
de pesquisa ou de extensão, objetivando a utilização máxima dos recursos humanos e
materiais disponíveis.
Subseção II - Do Ingresso

ART. 30 - Poderão ingressar candidatos que tenham concluído o ensino médio ou curso equivalente
ou que já sejam portadores de diplomas de nível superior nos termos estabelecidos pelo inciso
II do artigo 44 da Lei Federal n° 9.394/1996, sendo que o ingresso será feito por mérito, de
acordo com o que determina a Constituição Federal, averiguado mediante processo seletivo
para cada ano ou período letivo e será coordenado e executado por Comissão de Admissão

nomeada pelo Conselho Diretor levando em conta os critérios de avaliação comuns ao ensino
médio sem ultrapassar este nível de complexidade.

Parágrafo 1° - À Comissão de Admissão caberá a elaboração das normas de seleção que deverão
publicadas pelo Conselho Diretor, seguindo as determinações da lei e deste Regimento.
Parágrafo 1° - A classificação dos candidatos, bem como a lista dos aprovados será publicada,

cabendo recurso da decisão final da Comissão de Admissão, sucessivamente, à Coordenação
de Curso, à Direção Pedagógica e ao Conselho Diretor.

Parágrafo 2° - O resultado do processo de admissão terá validade até que sejam preenchidas as
vagas disponíveis em cada ano ou período letivo para o qual foi realizada, podendo os

candidatos ser convocados em tantas chamadas quanto necessário para que sejam
preenchidas as vagas oferecidas.
Subseção III - Oa Matrícula

ART. 31 - A matrícula é o ato formal de ingresso do candidato aprovado no processo de admissão e
que responder à chamada e de vinculação institucional e será feita junto à Secretaria Geral
dentro dos prazos estabelecidos no Calendário Anual.

Parágrafo Único - Os matriculados serão informados no ato da matrícula sobre os programas dos
cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos
professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as
respectivas condições.

ART. 32 - Para efetuar a matrícula, o candidato aprovado deverá apresentar o original e cópia dos
seguintes documentos;

I - Certificado ou Diploma de conclusão do ensino médio ou equivalente:
II - Certidão de nascimento ou casamento. Documento de identidade e Cadastro de Pessoa Física;

III -Título de Eleitor e prova de quitação nos últimos dois pleitos eleitorais;
IV - Documento e prova de quitação com serviço militar se de sexo masculino;

V - Comprovante de pagamento ou de isenção de pagamento da taxa de matrícula.
VI - Duas fotos 3x4 atuais e coloridas;

Parágrafo Único - Em caso de o candidato já ter concluído outro curso de graduação, deverá
apresentar também o diploma devidamente registrado do curso que tiver realizado.
ART. 33 - A matrícula é feita por período letivo nas disciplinas oferecidas no Calendário Anual
específico, observando-se o estabelecido no Currículo Pleno.
Parágrafo 1° - A matrícula é feita no início de cada período letivo no prazo estabelecido pelo
Calendário Anual.

Parágrafo 2° - A não renovação da matrícula indica abandono do curso e desvinculação do aluno da
Instituição.
Parágrafo 3° - Somente será aprovada a matrícula do aluno que tiver apresentado os documentos e
comprovantes previstos neste Regimento e tiver quitado as prestações referentes ao semestre
anterior.

ART. 34-0 aluno pode solicitar o trancamento da matrícula para efeito de, mesmo temporariamente
interrompidos os estudos, manter sua vinculação à Instituição e o direito de renovação da
matricula.

Parágrafo 1® - O trancamento é concedido se requerido até o decurso da primeira terça parte do

período letivo, por tempo expressamente estipulado no ato, que não pode ser superior a três
anos letivos incluindo aquele em que foi concedido.

Parágrafo 2® - Não serão concedidos re-trancamentos em períodos letivos imediatamente
consecutivos.

Parágrafo 3° - Trancamentos não imediatamente consecutivos não poderão ultrapassar o dobro do
período previsto no Parágrafo r deste Artigo.

Parágrafo 4® - O pedido para suspensão do trancamento de matrícula poderá ser apresentado pelo
aluno mesmo antes do término do período estipulado, devendo, porém ser feito no prazo
regular estabelecido para a matrícula em cada período letivo, devendo o aluno retomar o curso
na etapa onde foi interrompido.

Parágrafo 5® - Nos termos da legislação pertinente, a lES não poderá negar pedido de trancamento
de curso em razão de inadimplência.

ART. 35 - É concedido o cancelamento de matricula total ou em disciplinas específicas desde que
requerida até o decurso do desenvolvimento de sua primeira terça parte.
ART. 36-0 aluno que tiver abandonado o curso só poderá retornar se o período de abandono não
exceder ao estabelecido em artigo que trata deste assunto neste Regimento, mediante

solicitação justificada e por escrito à Coordenação de Curso e se estiver em dia com suas
obrigações acadêmicas e administrativas, cabendo recurso ao Conselho Diretor.

Subseção IV - Da Freqüência
ART. 37 - A freqüência presencial às aulas e às atividades previstas no Calendário Anual é
obrigatória.
Parágrafo 1® - A freqüência às aulas será registrada em caderno próprio, pelo professor da disciplina.
Parágrafo 2® - O aluno deverá freqüentar, sem necessidade de justificativa ou dano no
aproveitamento, a 85% {oitenta e cinco por cento) da carga horária presencial prevista para
cada disciplina

Parágrafo 3® - O aluno poderá justificar ausência a 10 ®/o (dez por cento) da carga horária presencial
prevista para cada disciplina e para além do previsto no parágrafo anterior, sendo que, a
justificativa deverá ser feita por escrito e com provas da justificativa ao professor, a quem
compete aceitar ou não a justificativa, cabendo recurso á Coordenação de Curso.
Parágrafo 4® - Serão aceitas como justificativa para ausência, nos termos do Parágrafo anterior:
a)A inadiável necessidade de encaminhamento de atividades acadêmicas correlatas;

b) A participação em Atividades Acadêmicas Complementares sobre temas relevantes e pertinentes
ao curso;

c) Doença ou recomendação médica;
d) Nascimento de filho/a.

Parágrafo 5® - A não apresentação de justificação para ausência, nos termos dos parágrafos
anteriores, será motivo suficiente para a reprovação do aluno na respectiva disciplina.
Subseção V - Da Integraílzação do Curso
ART. 38-0 Curso deverá ser integralizado nos termos do que prevê o Projeto específico de cada
Curso.

Subseção VI - Da Transferência e Aproveitamento

ART. 39 - É concedida a aceitação da transferência e aproveitamento ao aluno que freqüente o
mesmo curso ou afim em Instituição de Ensino Superior, nacional ou estrangeira, reconhecida,
na estrita conformidade das vagas existentes e se requerida nos prazos fixados no Calendário
Anual, cabendo à Coordenação de Curso dar parecer sobre o caso, levando em conta as
determinações do presente Regimento, cabendo recurso ao Conselho Diretor.

Parágrafo Único - O requerimento de matrícula, em caso de transferência, deverá estar
acompanhado, além dos documentos previstos no Artigo 33 do presente Regimento, de
histórico escolar do curso de origem, ementas, programas e carga horária das disciplinas nele
cursadas com aproveitamento.

ART. 40 - O aluno cuja transferência para o IFIBE for aceita está sujeito às adaptações curriculares
que se fizerem necessárias, podendo aproveitar os estudos realizados com aprovação no curso
de origem e que sejam compatíveis, nos termos de parecer específico emitido pela
Coordenação de Curso.

ART. 41-0 aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pela Coordenação de
Curso, observadas a legislação pertinente e os termos previstos neste Regimento:
I - Disciplina idêntica integralmente aproveitada no curso de origem:
II - Disciplina congênere integralmente aproveitada no curso de origem, quando não for inferior em
carga horária e os programas forem correspondentes ou quando, a critério da Coordenação de
Cureo. forem equivalentes os conteúdos desenvolvidos.

ART. 42 - A transferência para outra Instituição, a requerimento do interessado, será concedida ao
aluno matriculado no IFIBE, desde que seja solicitada formalmente por ele e nos termos da
legislação pertinente, não podendo ser negada em virtude de inadimplência, de processo
disciplinar em tramitação e nem em razão de o aluno estar freqüentando o primeiro ou o último
semestre do curso no qual estiver matriculado,

ART. 43 - Será aceita ou concedida transferência ex officio, nos termos da lei, contanto que haja
vagas disponíveis na Instituição.

ART. 44 - Aos alunos que demonstrarem extraordinário aproveitamento nos estudos ou que
alegarem conhecimento dos conteúdos ministrados nas disciplinas da Instituição, poderão
requisitar a abreviação do curso conforme o estabelecido no Parágrafo 2° do Artigo 47 da Lei
9.394/96.

Parágrafo Único -Caberá à Coordenação de Curso proceder aos encaminhamentos e à aplicação de
provas ou outro instrumento de avaliação para que os alunos gozem o direito estabelecido no
caputóo presente Artigo, nos termos das orientações gerais emanadas pelo Conselho Diretor.
Seção III -Da Estrutura Curricular
ART. 45 - A integralização dos Cursos será feita nos termos estabelecidos no Currículo Pleno

constante do Projeto Pedagógico de cada Curso oferecido pela Instituição.
Seção IV - Da Avaliação do Desempenho

ART.46 - A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a freqüência e o
aproveitamento.

ART.47-0 aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo, permanente e
progressivo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares, nas provas de
verificação, nos trabalhos de pesquisa e no exame final por disciplina, podendo o professor,
quando achar oportuno, substituir as modalidades recomendadas por outras mais pertinentes,
com exceção do exame final.

Parágrafo 1° - Compete ao professor da disciplina elaborar e aplicar as modalidades de avaliação,
bem como julgar seus resultados.

Parágrafo 2® - O exame final será realizado no fim do período de cada disciplina, em período
estabelecido especificamente para tal, e visa a avaliação da capacidade do domínio do
conjunto dos conteúdos da disciplina, para aqueles alunos que não tiverem alcançado a média
geral.

ART. 48- A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota expressa em grau numérico de
O (zero) a 10 (dez), com possibilidade de décimos.

Parágrafo 1° - Ressalvando o disposto no Parágrafo 2° deste Artigo, atribui-se nota zero ao aluno que
deixar de comparecer, sem justificativa, à modalidade de avaliação prevista, na data fixada,
bem como ao que nela se utilizar de meio fraudulento.

Parágrafo 2® - Ao aluno que deixar de comparecer à verificação e ao exame final da disciplina na data
fixada, somente pode ser concedida segunda oportunidade se for requerida antes do
encerramento da disciplina, e se comprovado motivo previsto no Parágrafo 4° do Artigo 37.

Parágrafo 3® - Será concedida revisão de nota, mediante pedido com motivo justificado por escrito,
quando requerida pelo aluno à Coordenação do Curso, no prazo de dois dias após sua
divulgação, cabendo recurso ao Conselho Diretor.

ART. 49 - É aprovado na disciplina e dispensado do exame final o aluno que obtiver a freqüência
mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) às aulas e na média geral da disciplina obtiver nota
de aproveitamento igual ou superior a 7(sete).

Parágrafo 1® - A média geral será apurada mediante a soma das notas de cada modalidade de
avaliação aplicada, sendo o total resultante desta soma dividido pelo número de modalidades
de avaliação.

Parágrafo 2® - Constará do Histórico Escolar do aluno a média geral auferida na disciplina quando
aprovado na forma estabelecida neste artigo.

Parágrafo 3® - A média geral não é cumulativa em relação ao exame final.

ART. 50 - É aprovado na disciplina, após o exame final, o aluno que obtiver a freqüência mínima de
85®^ (oitenta e cinco por cento) às aulas e no exame final da disciplina obtiver nota de
aproveitamento igual ou superior a 6(seis).

Parágrafo 1® - Somente poderá prestar exame final o aluno que obtiver a freqüência mínima exigida
para aprovação e a média geral igual ou superior a 5(cinco).
Parágrafo 2® - Constará no Histórico Escolar do aluno a nota do Exame final para os alunos
aprovados ou reprovados mediante exame final.

Parágrafo 3® - O aluno que não atingir a média geral estabelecida no Parágrafo anterior será
considerado reprovado, devendo, nos termos deste Regimento, cursar novamente a disciplina
na qual foi reprovado.
ART. 51-0 aluno reprovado por não ter alcançado, seja a freqüência seja as notas mínimas
exigidas, deverá repetir a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas exigências de
freqüência e de aproveitamento estabelecidos neste Regimento.

ART. 52- É promovido o aluno aprovado em todas as disciplinas do semestre cursado, admitindo-se
a promoção com dependência em até duas disciplinas do semestre anterior, contanto que não
interfiram nos pré-requisitos.

Parágrafo 1® - O aluno promovido em regime de dependência deverá matricular-se obrigatoriamente
nas disciplinas em dependência, salvo se não estiverem sendo oferecidas, condicionando-se à
matrícula nas disciplinas do novo semestre à compatibilidade de horários, sendo prioritárias as
em dependência, aplicando-se a todas as disciplinas as mesmas exigências de freqüência e
aproveitamento estabelecidos nos artigos anteriores

Parágrafo 2® - Não se admite promoção com dependência em disciplina de semestre não
imediatamente anterior, ressalvada a hipótese de não oferecimento da disciplina ou de não
respeito aos pré-requisitos.

ART. 53 - As notas do exame final e a média das demais modalidades de avaliação serão

apresentadas pelo professor da disciplina á Secretaria Geral ao final do período regular da

disciplina e serão imediatamente pubJHcadas pela Secretaria Geral.

ífci

Parágrafo Único - Reserva-se ao professor, mediante justificação por escrito e aceita pela
Coordenação de Curso, o direito de solicitação de ampliação do prazo para apresentação das
notas por no máximo cinco dias a contar do término da disciplina.
ART. 54 - Em qualquer caso. havendo motivo justificado, pode o aluno recorrer das notas e

avaliações, devendo apresentar seu pedido justificado e comprovado à Coordenação de Curso,
a quem compete, em primeira instância, julgar o caso emitindo parecer específico, podendo
haver recurso ao Conselho Diretor.
CAP.IV - Dos Demais Cursos

ART. 55 - Nos termos deste Regimento, a lES poderá oferecer cursos de Aperfeiçoamento,
Seqüenciais de Complementação de Estudos, de Pós-Graduação, sendo que para tal, as
normas e especificações deverão constar de Resoluções e Normalizações especificamente
emanadas do Conselho Diretor, depois de ouvidas as demais instâncias intemas.
TÍTULO IV - DA COMUNIDADE ACADÊMICA

CAP. I - Do Corpo Docente em Geral
ART. 56-0 corpo docente do IFIBE será composto por todos os professores no exercício

profissional, selecionados e investidos para o cargo nos termos do presente Regimento.
ART. 57-A seleção e admissão de professores é feita pelo Conselho Diretor, ouvida a Coordenação
de Curso específico, cabendo à Diretoria da Mantenedora a sua contratação, devendo, para tal,
serem observados os seguintes critérios:
- Idoneidade moral do candidato:

I - Comprovação de títulos acadêmicos, científicos e didáticos e experiência profissional,
relacionados com a disciplina a ser por ele lecionada;
II-Resultado do processo de seleção estabelecido pela Instituição.
ART. 58- São direitos e deveres dos docentes:

- Elaborar plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o á aprovação da Coordenação do Curso;

I - Orientar, dirigir e ministrar o ensino da disciplina da qual é titular, cumprindo integralmente o
programa de conteúdos e a carga horária presencial para ela prevista;
II -Organizar e aplicar as modalidades de avaliação do aproveitamento e julgar seus resultados;
V - Apresentar à Secretaria Geral os registros e controles de freqüência e dos resultados das
avaliações de aproveitamento nos prazos fixados no presente Regimento;
V - Cumprir o presente Regimento;
VI - Elaborar e executar projetos de pesquisa e de extensão, a serem submetidos à aprovação da
Coordenação de Curso e assinar os certificados deles, emanados em conjunto com o Diretor
Pedagógico:

VII - Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos a que pertencer e das comissões para as quais
for designado;

VIII - Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste Regimento.
ART. 59-0 enquadramento para efeito de carreira seguirá os parâmetros estabelecidos por este
Regimento.

ART. 60 - Os professores serão remunerados por suas atividades de acordo com o previsto na
Convenção Coletiva da categoria e serão contratados pelo regime mensalista ou horista,
estabelecido no ato da nomeação e constante do contrato de trabalho pertinente.

Parágrafo 3" - A cada período completado de cinco anos de exercício docente na Instituição os
docentes receberão um adicional de 2% (dois por cento) sobre o previsto no caput deste Artigo.
Parágrafo 4° - No início de cada ano letivo serão apuradas as qualificações, que deverão ser

comprovadas com cópia de documentos, para efeito de avanço e de adicional de remuneração,
e feitas as re-classificações, nos termos da Convenção Coletiva da Categoria.
CAP. II - Do Corpo Discente em Geral

ART. 61 - Constituem o corpo discente do IFIBE os alunos regulares e os alunos não -regulares.
Parágrafo 1® - Aluno regular é o aluno matriculado em curso de graduação.
Parágrafo 2® - Aluno não - regular é o aluno inscrito em disciplinas isoladas do curso ou em atividades
e programas de pós-graduação ou de extensão.

ART.62- São direitos e deveres dos membros do corpo discente;

I - Freqüentar as aulas e demais atividades curriculares aplicando a máxima diligência no seu
aproveitamento:

II - Utilizar os serviços administrativos e técnicos e dos serviços de suporte, laboratórios, biblioteca e
outros, oferecidos pela Instituição;

III - Votar e ser votado, na forma deste Regimento, nas eleições do órgão no qual há representação
do corpo discente;

IV - Observar os regimes escolar e disciplinar previstos neste Regimento;
V - Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos:
VI -Zelar pelo patrimônio moral e material da Instituição.
ART.63-0 Corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico João Berthier
ou outro que vier a substitui-lo em igual forma de direito, regido por Regimento próprío,
elaborado e aprovado de acordo com a lei vigente.

Parágrafo Único - Compete ao Diretório Acadêmico indicar os representantes discentes, com o direito
a voz e voto. nos órgãos da Instituição, sendo vedada a acumulação de representação.

ART. 64 - Aplicam-se aos representantes estudantis nos órgãos da Instituição as seguintes
disposições:

a) são elegíveis os alunos regulares, matriculados em, pelo menos três disciplinas, importando a
perda dessas condições em perda de mandato;

b)os mandatos têm duração de um ano, permitida uma recondução;

c) o exercício da representação não dispensa o estudante do cumprimento de suas obrigações
escolares.

ART.65 - Alunos regulares poderão ser nomeados monitores, bolsistas de pesquisa e extensão e/ou
estagiários, selecionados pela Coordenação de Curso em conjunto com o professor da
disciplina ou coordenador de projeto e designados pelo Diretor Geral
Parágrafo 1® - Poderão ser enquadrados no previsto neste artigo estudantes que tenham

demonstrado rendimento satisfatório na disciplina ou área da monitoria, bem como aptidão para
as atividades auxiliares de ensino, pesquisa ou extensão definidas no projeto que abrir
possibilidade de bolsa ou que tiverem aptidão para as atividades de estágio.

Parágrafo 2® - As contratações de estágio serão feitas conforme determina o artigo 82 da Lei Federai
n® 9.394, 1996 e o que determina a Lei Federal n® 11.788/2008.

Parágrafo 3® - A monitoria, a bolsa de pesquisa e extensão e o estágio não Implicam vínculo
empregatício nos termos da legislação citada no parágrafo anterior.

ART. 66 - Os discentes devidamente matriculados ficam obrigados, pelo ato da matrícula ao
pagamento da taxa de matrícula, das demais taxas do curso e das mensalidades.

Parágrafo 1® - No ato da matricula, o aluno assinará um Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais que estabelecerá os valores e as condições de pagamento e de atualização em
caso de inadimplência, elaborado com base neste Regimento e na legislação em vigor.
Parágrafo 2® - O valor das mensalidades é calculado com base no número de créditos matriculados
para cada semestre pelo aluno.

Parágrafo 3® - O valor pago como taxa de matrícula eqüivale à primeira parcela de mensalidade.

Parágrafo 4® - O aluno deverá pagar as mensalidades até o décimo dia útil de cada mês, junto à
Secretaria Geral da Instituição ou na agência bancária por ela indicada.

Parágrafo 5® - O não pagamento no prazo estipulado no parágrafo anterior poderá implicar na
cobrança de juros, correção monetária e multa de mora sobre o valor da dívida vencida,
respeitada a legislação vigente.
CAP. III - Do Pessoal Técnico-Administrativo

ART. 67-0 pessoal Técnico-Administraíivo da instituição é assim considerado por sua atuação em
órgãos ou instâncias de serviços institucionais ou acadêmicos Intermediários.
Parágrafo 1° - A seleção e admissão será feita pelo Conselho Diretor, cabendo à Diretoria da

Mantenedora a sua contratação, devendo, para tal. serem observados os seguintes critérios:
I - Idoneidade moral do candidato:

II -Comprovação de títulos acadêmicos e habilitações específicas para a função;
III - Resultado do processo de seleção estabelecido pela Instituição.

Parágrafo 2® - O pessoal Técnico-Administrativo será remunerado por suas atividades de acordo com
o previsto na Convenção Coletiva da categoria e serão contratados pelo regime mensalista ou
outro legalmente admitido, sendo o mesmo estabelecido no ato da nomeação e constante do
contrato de trabalho pertinente.

TÍTULO V - DO REGIME DISCIPLINAR GERAL

ART.68-0 ato de matrícula e de investidura em cargo ou função docente ou íécnico-administrativa
importa em compromisso formal de respeito aos princípios gerais e às normas da Instituição
previstas neste Regimento e outros a ele complementares.

ART. 69 - Constitui infração disciplinar, punivel na forma deste Regimento, o não atendimento ou
transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior.

Parágrafo 1® - Na aplicação das sanções discipllnares será considerada a gravidade da infração, à
vista dos seguintes elementos:
a) primeiridade;
b) dolo ou culpa;

c) valor do bem moral, cultural ou material atingido.
Parágrafo 2® - Será sempre assegurado amplo direito de defesa.

Parágrafo 3® - A aplicação de sanções ou penalidades será precedida de processo administrativo,
mandado instaurar pelo Conselho Diretor.

Parágrafo 4' - Para dar andamento ao processo administrativo, o Conselho Diretor poderá nomear
Comissão Especial destinada para tal, a quem caberá apresentar parecer com indicação de
sanções para o caso.

Parágrafo 5" - O parecer da Comissão Especial será apreciado pelo Conselho Diretor a quem
compete deliberar sobre suas recomendações e determinar sua execução, exceto quando o
caso exigir o afastamento de funcionário da Instituição, situação em que deverá ser de
responsabilidade da Diretoria da Mantenedora.
Parágrafo 6° - A Comissão Especial terá prazo para a conclusão de seus trabalhos estabelecido no

ato de sua constituição, podendo ser prorrogado mediante solicitação ao Conselho Diretor.
TÍTULO VI - DOS TÍTULOS E DIGNIDADES ACADÊMICAS
ART. 70 - Os alunos que obtiverem freqüência e aproveitamento em todas as disciplinas constantes
do Currículo Pleno de cada Curso, nos termos do presente Regimento e nos termos da
legislação pertinente, receberão Diploma de conclusão do Curso, com habilitação definida no
projeto específico de cada curso.

Parágrafo 1°- O Diploma será assinado pelo Diretor Geral, pelo Secretário Geral e pelo formado.

Parágrafo 2" - O Diploma será acompanhado de histórico escolar completo e descritivo das
disciplinas, carga horária, nota de avaliação e período em que a disciplina foi cursada, com as
observações pertinentes sobre os desdobramentos individuais da vida acadêmica do aluno.

Parágrafo 3° - O Diploma expedido será registrado junto a órgão designado pelo Ministério da
Educação sob a responsabilidade da lES, sendo que somente será entregue ao formado
depois do registro.

ART. 71-0 grau acadêmico será conferido pelo Diretor Geral, em sessão pública e solene da
Assembléia Geral da Instituição, na qual os graduandos prestarão compromisso na forma

aprovada pela Instituição, não podendo, em hipótese alguma ser conferido a procurador.

Parágrafo Único - Em situação de justificada ausência ao ato estabelecido no caput, nos termos de
Resolução específica publicada pelo Conselho Diretor, poderá ser feita em ato alternativo na
presença do Conselho Diretor da lES.

ART. 72 - Os Cursos de Pós-Graduação serão certificados na habilitação constante no ato de sua
criação e aprovação, através de Certificado no qual constará a carga horária, os conteúdos
desenvolvidos.

Parágrafo Único- Os Certificados de cursos pós-graduação serão assinados pelo Diretor Pedagógico
e pelo coordenador de Curso, sendo registrados pela Secretaria Geral.

ART. 73 - Cursos de Aperfeiçoamento, Seqüenciais de Complementação de Estudos e outras
modalidades de Atividades Acadêmicas Complementares, como cursos, seminários, colóquios
ou outras, terão Certificado específico no qual constará o tema, a carga horária e o período de
realização, sendo sua emissão registrada pela Secretaria Geral e os documentos assinados
pelo Diretor Pedagógico e por um dos coordenadores do evento.

TÍTULO VII - DA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA
ART. 74-0 Instituto da Sagrada Família (ISAFA) é a Instituição Mantenedora do Instituto Superior

de Filosofia Berthier (IFIBE), sendo responsável pela Mantida perante as autoridades pútilicas,
incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitados os
limites da lei e deste Regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a
autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos.
ART. 75 — Compete à Mantenedora promover adequadas condições de funcionamento das atividades

do IFIBE, colocando-lhe á disposição os bens imóveis, móveis e semoventes necessários, de
seu patrimônio ou de terceiros a ele cedidos e assegurando-lhe os recursos financeiros
necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

Parágrafo 1® - A mantenedora nomeará, nos termos de seu Estatuto e deste Regimento, os Membros
do Conselho Diretor do IFIBE.

Parágrafo 2® - O Instituto da Sagrada Família (ISAFA) reserva-se a administração orçamentária e
financeira da Mantida, podendo delegá-la no todo ou em parte, ao Conselho Diretor da
Mantida, que não poderá fazer gastos extra-orçamentários de custeio que ultrapassem o valor

equivalente a 1/3(um terço) da rubrica específica sem a autorização expressa da Mantenedora
e não poderá fazer nenhum gasto extra-orçamentário de investimento sem prévia autorização
da Mantenedora.

Parágrafo 3® - É assegurado à Mantenedora o poder de vetar qualquer deliberação dos órgãos da
Mantida que impliquem aumento de despesas ou que entenda prejudiciais aos objetivos
institucionais da Mantida.

Parágrafo 4® - Os docentes e técnicos vinculados à Mantenedora, além das normas da lei e do

presente Regimento, ficam submetidos às normas gerais por ela estabelecidas no que tange à
forma de contratação e de ressarcimento.

TiTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS
ART. 76 - Salvo disposições em contrário neste Regimento, o prazo para a interposição de recursos
é de 10(dez) dias, contados da data de publicação do ato sobre o qual cabe recurso ou de sua
comunicação ao interessado.

ART. 77-0 valor das taxas e das mensalidades previstas neste Regimento será fixado pela
Mantenedora, atendida a legislação vigente.
ART. 78 - Caberá ao Conselho Diretor elaborar e apresentar às instâncias competentes propostas de
regulamentos específicos complementares a este Regimento, bem como Plano de
Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico dos Cursos, nos prazos estabelecidos pela
Mantenedora.

ART. 79- As questões não constantes neste Regimento e que não sejam de deliberação exclusiva
da Mantenedora serão resolvidas pelo Conselho Diretor da Mantida.
ART. 80 - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação, podendo ser modificado, pela
Mantida ad referendum da Diretoria da Mantenedora, ressalvadas as alterações sugeridas pelo
Sistema de Ensino.

Passo Fundo, 19 de abril de 2010.

Modificações do documento aprovado pela Portaria MEC n® 3.026, de 23/09/2004
aprovadas pela Assembléia Geral do IFIBE realizada em 26/11/2008

alterações adicionais realizadas pelo Conselho Diretor do IFIBE
pela Resolução CD/IFIBE n® 145, de 19/04/2010

Aprovado pela CGFP/DESUP/SESu/MEC em 14/05/2010
como parte do Processo E-MEC de Recredenciamento n® 200806351.

ANALISE REGIMENTAL
Resultado: Satisfatório
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Análise:

O regimento apresentado atende ao Decreto 5.773/2006 está em condições de seguir o trâmite
processual.
Atenciosamente,

Coordenação de Fluxos e Processos da Educação Superior
CGFP/DESUP/SESu/MEC
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Nome da Entidade: INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA
CNPJ: 92.047.646/0001-42

1 -HISTÓRICO E DESCRIÇÃO DA ENTIDADE
O INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA - ISAFA, constituído e organizado
pela Província Brasil Meridional dos Missionários da Sagrada Família, fundado em 28 de

outubro de 1942, na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, com a
denominação de Sociedade Civil Brasileira dos Missionários da Sagrada Família, assumindo a
denominação de Instituto da Sagrada Família(ISAFA), em 14 de dezembro de 1970, com os

atos constitutivos registrados no Cartório de Registros Especiais de Santo Ângelo, no Livro n°
1, sob n° 28, posteriormente transferido para o Tabelionato de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas de Passo Fundo, registrado no Livro A4, n° 498, inscrito no CNPJ sob n°
92.047.646/0001-42, é uma associação civil, com personalidade Jurídica de Direito Privado,

de caráter educativo, filantrópico, beneficente, sem fins lucrativos, com autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, tendo como atividade preponderante a Educação,
com sede e foro na Rua da Floresta, 1043, Bairro Petrópolis, em Passo Fundo - Rio Grande
do Sul, Brasil.

2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS INSTITUIÇÕES MANTIDAS
Relação de Entidades mantidas

CNPJ

Situação

Seminário Nossa Senhora de Fátima

92.047.646/0004-95

Sem atividades

Instituto Superior de Filosofia Berthier -IFIBE

92.047.646/0006-57

Com atividades

Seminário da Sagrada Família MSF

92.047.646/0008-19

Sem atividades

Conforme Ata n° 29(Anexo 01) de novembro de 2010, os associados do ISAFA,em
Assembléia Geral Extraordinária, reuniram-se para "alterar o estatuto da Entidade com a
finalidade de adequá-lo à Legislação atual e a estrutura organizacional da entidade". A partir
de 2011, com a alteração proposta, o ISAFA passou a ter, como atividade preponderante, a

EDUCAÇÃO. Assim sendo, o espaço de atuação do ISAFA passou a ser o INSTITUTO
SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER - IFIBE, portador de CNPJ 92.047.646/0006-57,
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sito à Rua Senador Pinheiro, 350, Bairro Rodrigues, Passo Fundo. As filiais do Instituto da

Sagrada Família, denominadas "Seminário da Sagrada Família MSF", com CNPJ

92.047.646/0008-19, de Santo Ângelo e o "Seminário Nossa Senhora de Fátima", com CNPJ
92.047.646/0004-95, de

Maravilha/SC. não

desenvolvem

atividades de assistência

educacional, razão pela qual, em Assembléia Geral Ordinária em 10 de abril de 2012, Ata n°
35(Anexo 02), foi aprovada a baixa destas filiais, encerrando suas atividades.
Deste modo, o relatório de atividades do ISAFA. restringe-se às atividades

desenvolvidas pela sua mantida, INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA, nome fantasia,
INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER - IFIBE, portador de CNPJ

92.047.646/0006-57, registrada sob código e-MEC 1536, sito à Rua Senador Pinheiro, 350,

Bairro Rodrigues, Passo Fundo, RS, realizadas na área da Educação, a qual apresentamos a
seguir.

3 - APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA
MANTIDA IFIBE:

A mantida, INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER - IFIBE, atua

com PREPONDERÂNCIA na área da EDUCAÇÃO, exclusivamente na Educação Superior,
desenvolvendo atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, tendo como referência nas
atividades de Ensino, a oferta de Graduação de Bacharelado e Seqüencial em Filosofia. Em

busca da qualificação da atuação social e profissional de seus egressos e do público em geral,
a mantida também oferta cursos de Pós-graduação lato Sensu. como: "Especialização em

Cooperaíivismo de Crédito com Integração Solidária^', "Especialização em Direitos
Humanos" e a "Especialização em Educação Popular: formação de agentes social". A
mantida também contribui para a formação de lideranças e o fortalecimento das organizações
sociais com o subsídio e o olhar filosófico através de cursos de formação, aperfeiçoamento,
sendo ofertados cursos de curta duração. Os cursos de curta duração ofertados são:

"Envelhecimento Humano. Espiritualidade e Cuidado

"Envelhecimento Humano e Vida

Religiosa", "Envelhecimento Humanos para Cuidadores", "Missiologia e Ação Pastoral",
"Direitos Humanos com Sociedade Maranhense de Direitos Humanos

"Educação Inclusiva

no Ensino de LIBRAS", "Educação Especial para Ensino da Língua Portugue.sa para
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Surdos", A entidade dispõe tanibém de Suporte Pedagógico e aplica provas de Proficiência
em Informática, Língua Nacional. LIBRAS e Língua estrangeira.

Em relação as atividades de Pesquisa, a mantida desenvolve a produção de
conhecimento em temas da filosofia a fim de qualificar sua contribuição ao ensino e às

práticas sociais através do desenvolvimento de projetos de pesquisa, como: "Filosofia e
Direitos Humanos", "Educação em Direitos Humanos", """Grupo de Estudos sobre o

pensamento Marxiano". Realiza também anualmente um Seminário Temático na qual aborda
o pensamento e temas filosóficos ou temas sociais de alta prioridade. Por fim, em
contribuição aos projetos de Pesquisa do Instituto Superior de Filosofia Berthier - IFIBE,

realiza-se publicações dos Anais dos Seminários Temáticos e a Publicação de duas edições
anuais da Revista Filosofazer. através da Editora IFIBE.

As atividades de Extensão tem o objetivo de ampliar o acesso à diversidade da

criação cultural e promover o diálogo intercultural e entre diferentes saberes e conhecimentos;

divulgar conhecimentos, saberes e práticas através da publicação, da comunicação e da
difusão por diversos meios, de modo a efetivar diálogos na diversidade; e oferecer serviços de
qualidade que atendam às necessidades da comunidade local, regional e nacional nos temas e
nas áreas temáticas de atuação. Entre as principais ações, destacam-se: "Filosofia nas

Comunidades

"Oficina Apenados

participação em Cômites, Fóruns, Redes, Conferência e

Debates. Feira do Livro de Passo Fundo. "Assessoria à Pastoral da Juventude". "Dia

Mundial da Filosofia" e organização do "Seminário Estadual de Educação em Direitos
Humanos no Ensino Superior
4 - RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO ANO DE 2016 DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS NA MANTIDA IFIBE:
4.1 BACHARELADO EM FILOSOFIA

PUBLICO ATENDIDO: estudantes de Passo Fundo, de outros estados brasileiros e um

estudante de Moçambique: lideranças de movimentos sociais organizados da região;

seminaristas da Arquidioceses de Passo Fundo e Dioceses de Erechim. Vacaria, Santo Ângelo
e Frederico Westphalen, com universalidade de atendimento, respeitando a diversidade étnica,
social, religiosa e cultural, em especial aos menos favorecidos e com vulnerabilidade social.
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O processo de admissão 2016 resultou na matrícula de 22 estudantes ingressantes
para a turma de 2016. Os totais de estudantes matriculados no Curso de Graduação em
Bacharelado e Seqüencial em Filosofia, as bolsas concedidas e os alunos pagantes estão
demonstrados na tabela abaixo.

ENSINO SUPERIOR - BACHARELADO E SEQÜENCIAL EM FILOSOFIA - IFIBE
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ENSINO SUPERIOR - IFIBE

Curso de Filosofia - Bacharelado e Seqüencial -2016

Recursos
destinados

Recursos destinados com bolsas 100% (Própria)
Recursos destinados com bolsas 100%(ProUni)
TOTAL DE RECURSOS DESTINADOS COM BOLSA 100%

R$ 42.321.97
R$ 69.839.69

RS112.16L66

O desenvolvimento curricular Ibi realizado conforme calendário institucional, sendo

este o último ano de convivência de dois currículos, já que a turma de concluintes encerra o

currículo antigo. Na turma 2016 (1° ano) foram realizados os módulos ''Introdução à Vida
Acadêmica" e "História da Filosofia". Na turma 2015 (2° ano) foram realizados os módulos
"'Viver e Conhecer". Enquanto que a turma 2014 (3° ano) encerrou o currículo antigo,

cursando as seguintes disciplinas no primeiro semestre: "'Fundamentos Sociológicos
Educação" - Prof. Dr. Irio Luiz Conti; "Fundamentos Psicológicos Educação" - Prof. Dr.
Olmaro Paulo Mass;"Ética I"- Prof. Dr. Paulo César Carbonari; "Filosofia da Linguagem"Prof. Dndo. Valdevir Both;"Lógica 1"- Prof. Me. Diego Ecker;"Estética"- Prof. Me. Nilva
Rosin; "Cosmologia" - Prof. Dr. João Wohifart. No segundo semestre as disciplinas
oferecidas foram; "Filosofia da Religião" - Prof. Dr. José André da Costa; "Antropologia e
Filosofia da Cultura" - Prof. Dndo. Valdevir Both; "Introdução ao Pensamento Teológico"-
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Prof. Dr. Alexander M Jaeger; "Filosofia Política" - Prof. Dndo. Maicon Rodrigo Rossetto;

"Lógica 11" - Prof. Dr. João Alberto Wohlfart; "História da Filosofia Latinoamericana" Prof. Dr. Iltomar Siviero; "Ética IP -Prof. Dr. Ésio Francisco Salvetti.
Nos dias 05 a 07 de dezembro de 2016 foram apresentados 11 Trabalhos

Monográficos de Conclusão, sendo eles: "T justificação episíemológica da verdade no
Discurso do Método de Renê Descartes'\ do acadêmico Anderson Munari; ''Fundamentos

éticos da responsabilidade do sujeito na Ética da Libertação na idade da globalização e da
exclusão de Enrique DusseV do acadêmico Antônio Pereira dos Santos; ''A justificação ética
da liberdade na Filosofia da Libertação de E. Dusser do acadêmico Carvalho Paulo Wilson;

"A fundamentação ontológica do mal em O Livre-Arbitrio de Santo Agostinho""' do acadêmico
Darlan Paulo Lorenzelti;"O conceito antropológico de reconhecimento na Fenomenologia do

Espirito de GWF Heget do acadêmico Fernando Luiz Seger; "T idéia de filosofia nas
Investigações Filosóficas de Wittgenstein" do acadêmico Ivonei Fabiano Grolli; ^'A

fundamentação ética da amizade na Ética a Nicômaco de Aristóteles'"'' do acadêmico Jocinei
Idílio Schutze; "O fundamento ético da aprendizagem da virtude na Ética a Nicômaco de
Aristóteles'' da acadêmica Juviane Casagrande; "O conceito ontológico de fetichismo da
mercadoria em O Capital de Karl Marx" do acadêmico Leonardo Envall Diekmann; "T
liberdade na educação proposta por Rousseau" do acadêmico Luís Carlos Primon e "A
fundamentação metafísica da morte em Metafísica do Amor e Metafísica da Morte de A.

Schopenhauer' da acadêmica Ondina Didone. Para a turma de 2015 foram realizados
aprimoramentos no Regulamento do TMC, alterando a definição de critérios e com nova
dinâmica de avaliação, conforme novo currículo.
A fonnatura dos 11 concluintes do Curso de Bacharelado em Filosofia realizou-se no

dia 17 de dezembro de 2017, colando grau aos seguintes bacharéis: Anderson Munari,
Antônio Pereira dos Santos, Carvalho Paulo Wilson. Darlan Paulo Lorenzetti, Fernando Luiz

Seger, Ivonei Fabiano Groli, Jocinei Idilio Schutze, Juviane Casagrande, Leonardo Envall
Diekmann, Luis Carlos Primon e Ondina Didone.

O
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4.2 PÓS-GRADIJAÇÃO LATO SENSV
PÚBLICO ATENDIDO: agentes e lideranças de cooperativismo solidário e de crédito do
Sistema Cresol SC/RS; agentes sociais atuantes em grupos de promoção de ações de educação

popular, oriundos de organizações nào-governamentais, instituições de assistência social,
organizações populares, movimentos sociais, pastorais sociais, lideranças sindicais entre
outras organizações de promoção social.

A Especialização em Cooperativismo de Crédito com Integração Solidária iniciou
suas atividades em 2015 com 54 alunos matriculados, com o objetivo de qualificar a ação

cooperativista de crédito dos agentes do Sistema Cresol SC/RS preparando quadros dirigentes
através da análise concepções e práticas do cooperativismo de crédito com integração
solidária. Atualmente conta com 46 estudantes que estão encerrando as atividades. Previsto

para ser concluído em maio de 2017. Os encontros são realizados na cidade de Chapecó,
Estado de Santa Catarina.

A Especialização em Educação Popular: formação de agentes sociais iniciou em
2015 com 30 inscritos e atualmente 17 estão freqüentando. O objetivo do curso é atender às
necessidades de formação de quadros das organizações sociais e populares com atuação em

Passo Fundo e região orientado pela concepção e prática da educação popular. A conclusão do
curso está prevista para março de 2017. Os encontros são realizados na sede do IFIBE. em
Passo Fundo. Estado do Rio Grande do Sul.

4.3 CURSO.S DE APERFEIÇOAMENTO E DE CERTA DURAÇÃO

PÚBLICO ATENDIDO: religiosos(as) vinculados(as) às diversas Congregações Religiosas.
Clero Diocesano, cuidadores nas casas de longa permanência; professores, educadores,

psicólogos, assistentes sociais e gestores de instituições de ensino e de educação; Surdos da
comunidade surda de Passo Fundo e região; profissionais da educação, acadêmicos das áreas
da educação e ciências humanas, profissionais de saúde e interessados/as em aprender a
língua brasileira de sinais.
O coordenação do curso de aperfeiçoamento em Envelhecimento Humano,

Espiritualidade e Cuidado realizou em 2016 a quarta edição do curso realizada na cidade de

Passo Fundo. O cursoycontou com,33 inscritos que buscaram aprofundar conhecer mais sobre
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o tema que trata sobre a relação entre envelhecimento humano, espiritualidade e saúde,
maturidade pessoal, planejamento em vista da ocupação/missão, e oferecer elementos para a
qualificação técnica no cuidado com idosos/as nas casas de longa permanência de
religiosos/as e em geral. Foi realizado o curso de curta duração Envelhecimento e Vida
Religiosa" em Belo Horizonte/MG em que participaram 15 inscritos. Também foi realizado
uma edição do Curso de Aperfeiçoamento em Envelhecimento humano para Cuidadores em
que foi oferecido em parceria com a Prefeitura Municipal de Ibiaçá/RS em dezembro de 2016
Foi promovido também o curso de Missiologia e Ação Pastoral em parceria com a
Províncias dos Missionários da Sagrada Família na América do Sul. com o Generalado MSF,
sob coordenação e execução do IFIBE. O curso oportuniza a reflexão sobre questões

fundamentais para a atuação missionária, também abre espaço para a troca de experiências e o
aprofundamento dos laços de convivência intercultural. A primeira etapa foi realizada em
julho de 2016. em Santa Cruz de Ia Sierra, Bolívia, com 55 participantes. A segunda etapa
será realizada em janeiro de 2017 em Passo Fundo/RS.

Foram realizadas duas etapas do curso de Direitos Humanos com a Sociedade
Maranhense de Direitos Humanos, uma em julho de 2016 em São Luiz, Estado do Maranhão,
e outra em novembro de 2016 em Brasília, Distrito Federal.

Foi ofertado em 2016 o curso de "Formação continuada de Professores" na qual

participaram professores dos município de Áurea; Vila Lângaro; e de Passo Fundo para
professores da Escola Maria Dolores e Escola Prestes Guimarães de Passo Fundo; e Formação

para a Escola Estadual de Educação Básica Antônio João Zandoná no Município de Barra
Funda.

O curso de aperfeiçoamento em "Educação Inclusixa no Ensino de L1BR.AS" teve
por objetivo difundir e ensinar a cultura dos surdos e o desenvolvimento da Língua Brasileira
de Sinais e seus aspectos gramaticais, lingüísticos e sintáticos. O curso foi realizado e teve a
matrícula de 10 alunos.

Por fim o curso de aperfeiçoamento em "Educação Especial: Língua Portuguesa

para Surdos" realizado no Município de Paraí, Estado do Rio Grande do Sul, foi executado
pelo IFIBE em parceria com a Associação de Surdos e Passo Fundo (APAS)e a Associação
de Pais e Amigos dos Surdos de Paraí (APASPI) com o objetivo de capacitar os surdos no
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conhecimento teórico e prático sobre a aprendizagem da Língua Portuguesa na modalidade
escrita. O curso ocorreu em Paraí/RS, e contou 20 matrículas.

Com o objetivo de promover a suplementação e o suporte pedagógico através de
atividades de capacitação e mobilização do corpo discente, a entidade desenvolveu aos
estudantes do Curso de Graduação e Seqüencial em Filosofia atividade de suporte

pedagógico, na qual apresentou relatório diagnóstico da situação sócio cultural dos
ingressantes; relatório individual e da turma com o mapeamento das condições de
aprendizagens a partir da aplicação do instrumento (teste) de avaliação diagnostica de Níveis
de Compreensão de Linguagem: divulgação dos resultados para os discentes e docentes.
Acompanhamento na elaboração do Plano de Acompanhamento Individual (PAI) e seus
desdobramentos. Também foram desenvolvidas e aplicadas em 2016 as prova de Proficiência

em Informática realizada para 16 alunos, onde destes, treze tomaram-se proficientes. Ainda
houve a formulação das resoluções e regulamentos para as proficiências de Língua Nacional,
Libras e Língua Estrangeira, em que foi assinado um Convênio Técnico-Científico com a
Univerdade de Passo Fundo para aplicação e avaliação das provas de Proficiência em Linguas
Estrangeiras.
4.4 ATIVIDADES DE PESQUISA

PÚBLICO ATENDIDO: corpo docente e discente do IFIBE
O objetivo das atividades de pesquisa do Instituto Superior de Filosofia Berthier IFIBE é produzir conhecimento em temas de filosofia a íim de qualificar sua contribuição ao
ensino e às práticas sociais através do desenvolvimento de projetos de pesquisa. Em 2016 a
ação de Pesquisa de Filosofia e Direitos Humanos concluir a quarta etapa, em que os

pesquisadores estão mobilizados e confimiados para a elaboração de 12 artigos para a
publicação da obra a ser lançada em 2017.

Já na ação de pesquisa de Educação em Direitos Humanos, o ano de 2016 foi de
produção e Lançamento da obra: "'Educação em Direitos Humanos: aprendendo juntos a
construir processos'" em celebração aos 10 anos do Gmpo de Estudos e Pesquisa sobre
Educação em Direitos Humanos - GEPEDH.
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O Grupo de Estudos sobre o pensamento Marxiano realizou quatro encontros em
2016. Participam cinco pessoas que discutem textos clássicos de Marx.
No ano de 2016 foi realizado A 10® edição do Seminário Temático Anual, sendo
abordado como tema no X Seminário Temático a "Atualidade da filosofia" em conjunto com

as atividades do 35 anos do IFIBE. Na oportunidade foi publicado o livro comemorativo aos

35 anos da lES elaborado por meio da participação de ex-alunos e lideranças ligadas a missão
institucionais. O evento teve ainda a publicação de um Vídeo-Livro com as participações nas

mesas

e

conferências

que

pode

ser

conferido

por

meio

do

link:

https://voutu.be/3JOMKNn8KCA

Ainda dentro da área da pesquisa, em 2016 foram publicados os anais do VII

Seminário Temático - "Filosofia Ética e Política em Giorgio Agamben" e também a
publicação da obra referente ao VI Seminário Temático - "Michel Foucault: diálogo sobre
política, educação e ética", como também a publicação dos Números Semestrais, 46 e 47 da
Revista Filosofazer. Toda a editoração, diagramaçào e publicação é de responsabilidade da
Editora IFIBE.

No ano de 2016 a Editora IFIBE publicou 5 obras institucionais e 11 obras de autores

de Passo Fundo e região através do selo SALUZ. Pelo selo da Editora IFIBE foram

publicados os seguintes títulos: "Atualidade da Filosofia: homenagem aos 35 anos do IFIBE",
"Educação em direitos humanos: aprendendo juntos a construir processos","Michel Foucault:
diálogos sobre política, educação e ética". "Conflito religioso e práxis"; e os títulos do selo
SALUZ:"O Beethoven de Wagner em O nascimento da tragédia de Nietzche", "Círculos de
vivências culturais","Estrada se fim: um diário dos primeiros 60.000 km de moto","Mariana

no mundo dos saltisonhos", "É para copiar? Tragicomédias da vida escolar", "Disfunçòes
musculo-esqueléticas. Volume V", "História, memórias e representações: uma análise dos
monumentos em Passo Fundo", "Tuco: o catador de palavras", "Cantando a gente se tece:

crônicas do Brasil nas canções de Deo Lopes","Meias furadas" e "Além do Rio Tapera".
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4.5 ATIVIDADES DE EXTENSÃO

PÚBLICO ATENDIDO: docentes, discentes, comunidade civil e organizações sociais de
Passo Fundo e região.

As ações de extensão do IFIBE tem por ampliar o diálogo filosófico com e na
comunidade local através da realização de atividades sociais. A ação Filosofia nas
Comunidades vem desenvolvendo seus trabalhos desde 2015 em parceria com o Sindicato dos

Metalúrgicos de Passo Fundo e região. Em 2016. o tema abordado nas oficinas e encontros foi
"Trabalho saudável com trabalhador sadio", totalizando 32 oficinas e 15 encontros formativos

com dirigentes e funcionários das indústrias metal-mecânicas associadas ao Sindicato além da
produção editorial do Jornal Bokão. Para execução dos trabalhos, 4 acadêmicos matriculados
no curso de graduação em filosofia envolveram-se diretamente na formação dos trabalhadores
como estagiários.

O IFIBE também realizou em 2016 Oficinas com apenados, realizando reuniões com

o diretor do presídio regional, com o delegado da Susep e realizando três encontros temáticos
com os apenados sobre a Lei de Execução Penal - LEP.
Em 2016 o IFIBE atuou como co-parceiro em várias agendas de debate sobre direitos
humanos, democracia e mídia, democracia e direito; participação em reuniões de mobilização

para resistir ao impeachment; reunião na Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus
Passo Fundo para tratar sobre política do SUS; Conferência no Sindicato dos Metalúrgicos de

Erechim com a participação das entidades: MAB. PJ, PT. FETRAF, MM; Participação de
debates em mídias locais e nacional; Participação com artigo de opinião em jornais e sites;

presença e discussão no movimento dos estudantes "ocupação das escolas"; contato com
Fórum das lES gaúchas com ações voltadas ao Envelhecimento.
Em 2016 o IFIBE realizou também diversas conferências e debates sobre os temas

que estiveram em alta no ano, citamos: Aula inaugural 2016 com o tema "Por que a justiça
interessa à Filosofia?"; conferência "Modelos de Família: uma leitura a partir da exortação

apostólica do Papa Francisco", realizada em 04 de julho de 2016; o debate "Ato Público
Contra o projeto Escola Sem Partido" realizado dia 13 de setembro de 2016; o "1 Seminário
de educação especial inclusiva e direitos humanos" realizado entre os dias 05 e 07 de outubro;

a conferência "Democracia,e Constituioào" realizado de 22 a 23 de novembro em parceria
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com CDH, UPF, E MNLM;e o debate "Poder e Mídia" realizada em 28 de abril em parceria
com UPF na FEAC ministrado pelo palestrante Juremir Machado.
O IFIBE participou na equipe de coordenação e com sfand durante toda a 30" Feira
do Livro de Passo Fundo realizada nos dias 04 a 13 de novembro. Na ocasião foram lançados
16 obras de publicações da editora IFIBE e selo SALUZ
Em 2016 o IFIBE realizou três encontros de Assessoria à Pastoral da Juventude (PJ)

para tratar do tema "juventudes em Diálogo", também esteve em encontros de assessoria para
elaboração de material formativo para o projeto de Nucleação, e a elaboração de um artigo
para veículos eletrônicos.
Com o objetivo de promover a sensibilização e o debate sobre temas da agenda o

IFIBE desenvolve o Dia Mundial da Filosofia que em 2016, foi realizado no dia 16 de
novembro, no auditório do SESC - Passo Fundo. O Dia Mundial da Filosofia foi instituído

pela UNESCO em 2002 e é comemorado no 3® quinta-feira de novembro em todo mundo. O
evento contou com uma conferência, ministrada pelo Prof. Dr. Castor M.M. B. Ruiz

(Unisinos) sobre o tema "Diálogos entre filosofia e política". No mesmo evento foi
apresentado ao público uma esquete teatral do Grupo Ritomelo de Teatro com o espetáculo
"O Palerma - Livre adaptação do conto A Palerma de Tchékhov" e apresentação artísticocultural com o cantor Ricardo Pacheco com o "Show Latinidad". O evento contou com a

presença de mais de mais de 100 participantes. O ingresso para o evento era um 1 Kg de
alimento, na qual foram arrecadados aproximadamente 150 Kg de alimentos e doados ao
Projeto Transformação - RECIBELA.
No ano de 2016 realizou-se a terceira edição do Seminário Estadual de Direitos
Humanos no Ensino Superior que é promovido pelo Grupo Interinstitucional de Educação em

Direitos Humanos na Educação Superior no Rio Grande do Sul(GIEDHES), do qual o IFIBE
é parte foi realizado nos dias 07 a 09 de junho em conjunto com outras instituições de ensino
superior do RS.

Por fim. o Instituto Superior de Filosofia Berthier desenvolveu e participou em 2016
da publicação de 15 artigos nos meios de comunicação de Passo Fundo e região, como
também em revistas/sites e blogs do Brasil e mais a participação do programa Estúdio 4 UPF
TV. Programa de debates »do Rádio Planalto. Rádio Vida de Ciríaco e TV Câmara, com o
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objetivo de contribuir na formação da opinião pública com o olhar filosófico aos leitores dos
Jornais, revistas, blogs e nas mídias sociais de Passo Fundo e do Brasil.

4.5 ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS: Assessorias Político-Organizativas
PÚBLICO ATENDIDO: líderes sindicalistas, cooperativistas, e congregações religiosas.
O objetivo das atividades de Assessoria Político-Organizativa é formar lideranças
sociais com perfil crítico promovendo o diálogo da filosofia com outros saberes construídos

pelos processos sociais populares. Além disso é uma estratégia de captação de recursos para a
manutenção das atividades institucionais e custeio de operações administrativas.
Foram realizadas ao longo de 2016 assessoria junto à Cresol Central SC/RS, que
Cresol Constantina, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústria Metalúrgicas. Mecânicas e de

Material Elétrico de Passo Fundo, Marau e Tapejara, e assessoria em Envelhecimento
Humano.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório foi desenvolvido de forma sintética conforme orientação da Portaria

Nr. 15, de 11 de agosto de 2017. Estas informações foram extraídas do relatório geral das
atividades anuais da mantida IFIBE. Para maior detalhamento das atividades de 2016,

anexamos a este item, deste processo, o "Philos" - Boletim Informativo de 2016 do IFIBE.

Mais

informações

podem

ser

acessadas

em

nossos

canais

de

comunicação

<http://ifibe.edu.br/>. Colocamos a disposição para esclarecimentos.

Passo Fundo, 30 de novembro de 2017.
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Lotário José Niederle

Presidente do Instituto da Sagrada Família
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INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA -ISAFA
Ata n9 29

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, as oito horas e

trinta minutos, em segunda convocação, tendo por local a Sede do Instituto, sita na Rua
da Floresta, n® 1043, na cidade de Passo Fundo/RS, realizou-se a Assembléia Geral
Extraordinária do Instituto da Sagrada Família - ISAFA, em atenção ao edital de
convocação do Presidente do ISAFA Moacir Filtpin do dia 22 de outubro de.2010, com a

finalidade específica de alteração e consolidação do Estatuto do Instituto da Sagrada
Família - ISAFA. Verificada a lista de presenças e havendo o quorum necessário conforme

prevê o artigo 44 do estatuto, os trabalhos da Assembléia Geral Extraordinária, foram
abertos pelo presidente que comentou a necessidade da realização da Assembléia para
alterar o estatuto da Entidade com a finalidade de adequá-lo a Legislação atual e a

estrutura organizacional da entidade. Solicitou a leitura do edital de convocação que foi'
feito pelo secretário Júlio César Werlang. Na seqüência dos trabalhos e para que todos os
associados pudessem acompanhar as alterações propostas no estatuto, o presidente
passou a apresentar por meio de projeção uma minuta de alteração e consolidação do
estatuto do Instituto da Sagrada Família- ISAFA, comparado com o estatuto vigente. A
minuta foi lida, discutida e ajustada artigo por artigo e ao final a proposta de alteração e

consolidação do estatuto do Instituto da Sagrada Família - ISAFA foi aprovada por
unanimidade dos associados presentes. O presidente solicitou e a assembléia aprovou que

a presente ata será assinada pelos membros da diretoria presentes. Os demais associados
assinam a lista de presenças. A presente alteração e consolidação do estatuto social será
levada no Cartório competente e entrará em vigor na data de seu registro. Nada mais a

tratar, encerrou-se a presente Assembléia Geral Extraordinária, cuja ata foi lavrada, lida e
aprovada e vai assinada pelos membros da Diretoria presentes e da assess,oria jurídica.
Moacir Filipin - Presidente
Júlio César Werlang - Secretário

ÚlmirA. Decarli
OAB/RS 45.132

Obs: a presente ata, é cópia fiel da atcMnúmero 29 do livro de atas da Assembléia Geral do

Instituto da Sagrada Família — ISAFA, ni^ero 01 lavrada às folhas 29 e verso.
Juio César Werlan

Moacir Filipin
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INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA
ISAFA

Ata n° 35

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, tendo por local a sala de
reuniões do Seminário MSP, sito na Rua do Seminário s/n, na cidade de Santo

Ângelo/RS, às dezesseis horas, reuniram-se os Associados do ISAFA, para uma
reunião de caráter ordinário, em atenção a convocação do Presidente Júlio César
Werlang, para examinar e aprovar o balanço patrimonial e demais demonstrativos
contábeis do exercício de 2011, após parecer do Conselho Fiscal e assuntos gerais.
Iniciados os trabalhos, o Presidente do ISAFA, solicitou ao secretário a leitura do edital

de convocação. Lido o Edital de Convocação, passou-se ao exame da pauta do dia. A
apresentação do balanço patrimonial e demais demonstrativos contábeis foi feito por
representantes do Escritório Benincá. A apresentação do relatório de atividades do

exercicio de 2011, foi feita pela Direção da Entidade. Após as apresentações a palavra
foi colocada a disposição dos presentes. Esclarecidas as dúvidas sobre os assuntos e
lidos os pareceres do Conselho Fiscal e do Auditor Independente, os quais recomendam
a aprovação, o presidente colocou em votação o balanço
patrimonial e as
demonstrações contábeis, bem como o relatório das atividades realizadas em 2011,
os quais foram aprovados por unanimidade dos associados presentes. Em assuntos
gerais a Direção propôs a baixa do CNPJ das filiais do Instituto da Sagrada Família -

Escola Apostólica da Sagrada Família de Santo Ângelo CNPJ n° 92.047.646/0008-19 e
do Seminário Nossa Senhora de Fátima de Maravilha/SC, CNPJ n° 92.047.646/0004-95,
ficando responsáveis para dar andamento do processo o setor de contabilidade da
instituição e o Procurador Moacir Filipin CPF n° 347.108.920-91, bem como o registro da
ata e o procedimento junto a Receita Federal do Brasil. A Assembléia autorizou o

Conselho Diretor a dar andamento as negociações com a IMED na permuta de terreno
por área construída e aquisição de área construída sobre o referido imóvel. Nada mais a
tratar, encerrou-se a presente Assembléia Geral Ordinária, cuja ata foi lavrada por mim
Moacir Filipin^secretário, que após lida, foi aprovada e será assinada pelos membros do

Conselho uirerar presentes. Os demais associados assinam o livro de presenças.

L. _

JÚLIO

ESAR WERLA G
Presidente

LISEU SPÓh^
Tesoureiro

l/l/FV
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Secretário
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DO TRABALHO.CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIVISÃO DE REGISTRO DE ENTIDADES

FICHA DE CADASTRO DE ENTIDADE DO RS
REG.STCAS:

OBSERVAÇÃO: A UNIDADE ESTEVE SEM ATIVIDADE DURANTE O ANO PE 2016
NOME DA ENTIDADE:EDUCANDÁRI0 NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
ENDEREÇO:Rua Irmão Maria Boija N^: 90
BAIRRO/DISTRITO: Centro

CEP:89874-000

MUNICÍPO: Maravilha - Santa Catarina
CNPJ:92 047 646 /0004-95
HOME PAGE:

EMAIL:

FONE:

DATA DA FUNDAÇÃO:

FAX:

N^ DO REG. CARTÓRIO:

DATA REG. CARTÓRIO:

RECONHECIMENTO DE UTILIDADE PÚBLICA:()Municipal ( )Estadual ( )Federal (11]) Não
Possui

Se a Entidade foi declarada de Utilidade Pública pelo Município, Estado ou União, anexar uma cópia do Ato
Declaratório.

NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE:(Q) Autônoma

()Mantenedora

(X )Mantida

Se for mantenedora, anexar uma ficha de cadastro para cada mantida. Se for mantida citar aqui o nome de sua
mantenedora: INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA

NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO:(assinalar, no máximo duas opções. EX.: 1= principal fínalidade, 2= finalidade secundária)

(□) Apoio e Assessoria (□) Atividades Cooperativas ( 1 ) Assistência Social (O) Comunicação ([!])
Comunitária

(O) Cultural (□) Defesa Ambiental (2 ) Educacional (□) Educação Especial (O) Esportiva (O) Estudos e
Pesquisa (O) Hospitalar (□) Previdenciária (□) Qualificação Profissional (Q) Promoção e Defesa do
Direitos

(□) Promoção da Saúde (□) Proteção de Animais (□) Religiosa (Q) Recreativa (C]) Representativa
(d) Segurança Pública
(O) Sindical (d) Trabalho Voluntário (d) Outra. Qual:
POPULAÇÃO ALVO: (assinalar, no máximo duas opções. EX.; 1= principal finalidade. 2- finalidade secundária)

(d) Grupos Étnicos/Raciais ( 1 ) Infantil/Juvenil (d) Idosos (d) Família ( 2 ) Comunidade (d)
Morador de Rua (□) Mulheres (d) Portadores de Necessidades Especiais (d) Portadores de Doenças
Crônicas

(d) Trabalhadores (d) Outra. Qual:

VÍNCULO DA ENTIDADE COM OS CONSELHOS ESTADUAIS: Quais:
VÍNCULO DA ENTIDADE COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS: Quais:
(d) NÃO tem vínculo com Conselhos.
Nome do Presidente ou resp. legal pela Entidade: Lotário José Níederíe

Endereço: Rua da Floresta N^ 1043
Bairro/Distrito: Petrópolís Município: Passo Fundo
Cep: 99051-260 Fone: 54 3313 2107 End. Eletrônico: sccretaria@msagradafamilia.com.br
Data da Posse do Presidente: 03/11/2013 Mandato de: 03/11/2013 a 30/04/2017 - ATA AGO n. 42

A Diretoria é Remunerada? (d) Sim (^) Não

m /

Assinatura do Presidente ou Responsável

DADOS DA ENTIDADE

Nome Completo da Entidade: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
CNPJ:

92.047.646/0004-95

Endereço:

Rua Irmã Maria de Borja,90

Bairro: Centro
Estado: SC

Cidade: Maravilha

Cx. Postal:

CEP: 89.874-000

Telefone:

Data da Fundação da Entidade: Entidade Mantida pelo ISAFA
Utilidade Pública Estadual: Processo N^

Data:

Utilidade Pública Municipal: Decreto N^
Utilidade Pública Federal: Port. N^

Decreto N^

Data:
Data:

Data:

Certificado de fins Filantrópicos: Resolução N^

Data:

DADOS DA DIRETORIA

Nome Completo do Presidente: Lotário José Niederie

Endereço: Rua da Floresta, 1043

Bairro: Petrópolís
CEP: 99051-260

Cidade: Passo Fundo - RS
Telefone: 54-3313.2107

Profissão: Religioso
Nome do Responsável pela elaboração do relatório: Lotário José Niederie
Profissão: Religioso
DADOS DA CLIENTELA ATENDIDA:

SEM ATIVIDADE DURANTE O ANO DE 2016

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DO TRABALHO.CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIVISÃO DE REGISTRO DE ENTIDADES

FICHA DE CADASTRO DE ENTIDADE DO RS
REG.STCAS:

OBSERVAÇÃO: A UNIDADE ESTEVE SEM ATIVIDADE DURANTE O ANO PE 2016

NOME DA ENTIDADE: ESCOLA APOSTÓLICA DA SAGRADA FAMÍLIA
ENDEREÇO:Rua do Seminário N^: S/N
BAIRRO/DISTRITO; Vila Sagrada Famflia
MUNICÍPIO: Santo Ângelo - RS
CNPJ:92 047 646 / 0008- 19
HOME PAGE:

CEP: 98.807-2%

EMAIL:

FONE

FAX:

DATA DA FUNDAÇÃO:
N^ DO REG.CARTÓRIO:
DATA REG.CARTÓRIO:
RECONHECIMENTO DE UTILIDADE PÚBLICA:()Municipal { )Estadual ( )Federal (□) Não
Possui

Se a Entidade foi declarada de Utilidade Pública pelo Município, Estado ou União, anexar uma cópia do Ato
Declaratório.

NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE: (□) Autônoma
{ ) Mantenedora
(X )Mantida
Se for mantenedora, anexar uma ficha de cadastro para cada mantida. Se for mantida citar aqui o nome de sua
mantenedora: INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA
NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO: (assinalar, no máximo duas opções. EX.: 1= principal finalidade, 2= finalidade secundária)

(□) Apoio e Assessoria (□) Atividades Cooperativas ( 1 ) Assistência Social (□) Comunicação (□)
Comunitária

(□) Cultural (□) Defesa Ambiental ( 2 ) Educacional (□) Educação Especial (□) Esportiva (□) Estudos e
Pesquisa (□) Hospitalar (□) Previdenciária (□) Qualificação Profissional (□) Promoção e Defesa do
Direitos

(□) Promoção da Saúde (□) Proteção de Animais (□) Religiosa (□) Recreativa (□) Representativa
(□) Segurança Pública
(□) Sindical (□) Trabalho Voluntário (□) Outra. Qual:
POPULAÇÃO ALVO: (assinalar, no máximo duas opções. EX.: 1= principal fmalidade, 2= finalidade secundária)

(□) Grupos Étnicos/Raciais ( 1 ) Infantil/Juvenil (□) Idosos (□) Família ( 2 ) Comunidade (□)
Morador de Rua (□) Mulheres (□) Portadoies de Necessidades Especiais (□) Portadores de Doenças
Crônicas

(Cl) Trabalhadores (Cl) Outra. Qual:
VÍNCULO DA ENTIDADE COM OS CONSELHOS ESTADUAIS: Quais:

VÍNCULO DA ENTIDADE COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS: Quais:

(^) NÃO tem vínculo com Conselhos.
Nome do Presidente ou resp. legal pela Entidade: Lotário José Niederle

Endereço: Rua da Floresta N^ 1043
Bairro/Distrito: Petrópolis Município: Passo Fundo

Cep: 99051-260 Fone: 54 3313 2107 End. Eletrônico: secretaría@msagraíiafamiiia.cQm.br
Data da Posse do Presidente: 03/11/2013 Mandato de: 03/11/2013 a 30/04/2017 - ATA AGO n. 42

A Diretoria é Remunerada? (D) Sim (^) Não

Assinatura do Presidente ou Responsável
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IFIBE: 35 anos de encontro e de buscas

de Filosofia, Pedagogia e Letras, em
1957 (uma década depois, em 1967,
o Consórcio se fundiu com a Socieda

de Pró-Universidade para dar origem
à Universidade de Passo Fundo). Em
1981 decidem retomar sua atividade

formativa própria e recriam uma esco
la superior e nela mantém o curso livre
de filosofia, origem do IFIBE. Os MSF
também mantêm sua sede adminis

trativa em Passo Fundo desde 1942,

quando a Sede da Província Brasil
Meridional foi instalada na cidade.
O IFIBE tem como missão a "for

O Instituto Superior de Filosofia
Berthier (IFIBE) oportuníza experiên
cias filosóficas e de ação social há 35
anos. Forma filósofos e filósofas para
atuarem na vida da Igreja e na Socie

sionários da Sagrada Família (MSF) na
Província Brasil Meridional que, através
do Instituto da Sagrada Família (ISAFA),
é sua mantenedora. Os MSF chegaram

dade. Por isso, a história do IFIBE se

ao Rio Grande do Sul em 1922 e, em

confunde com a história de vida de

que já passaram pelo curso de filosofia,
dos quais, 290 concluíram o curso até
2004, quando ainda era um curso livre,
e mais de 150 se formaram já pelo cur
so autorizado/reconhecido pelo MEC. a
partir de 2005, como bacharéis em fi

Passo Fundo, estão desde 06 de janeiro
de 1929,quando assumiram (até 1970)
a Paróquia Nossa Senhora da Concei
ção, hoje Matriz da Conceição.Também
assumiram outras atividades pastorais,
como na Paróquia Santa Teresinha,
na qual se mantém até hoje, além de
atividades comerciais, como a Gráfica
Berthier, hoje sob direção de grupo pri

mação de sujeitos eticamente respon
sáveis com a preservação e a criação de
conhecimentos, saberes e práticas que
promovem a transformação das reali
dades negadoras da vida e a realização
de relações que afirmem a liberdade,
a diversidade, a interculturalidade, a
sustentabilidade, a justiça, a dignidade
e os direitos humanos, sempre e cada
vez mais 'perto daqueles/as que estão
longe'". Por isso, acolhe em sua casa
educadores/as e educandos/as que es
tejam dispostos a fazer dele um "espaço
de encontro em tempo de busca".
A trajetória do IFIBE o credencia a
propor o debate sobre a atualidade da

losofia. São vinte turmas no curso livre

vado,e atividades educacionais,como o

filosofia. Pensar, refletir debater sobre

e este ano de 2016 conclui o curso a
décima turma do curso de bacharela

o significado e a atualidade da filoso
fia é uma tarefa filosófica permanente

na vida da sociedade e da igreja no

Escolasticado São José. base para a for
mação do IFIBE, criado em 1944, onde
funcionou o primeiro curso de filosofia
e teologia para a formação de religiosos

e que se renova para quem reafirma
seu compromisso como filosofar como

muitas pessoas.
São mais de 1,5 mil educandos/as

do. Estes formados/as estão inseridos

O IFIBE é parte da missão dos Mis

Brasil e no mundo, muitos/as deles/as

e sacerdotes de Passo Fundo.

exercício histórico. Por esta razão é

já com formação em pós-graduação:
dos/as formados/as 65 são mestres e,

O curso que era mantido pelos
MSF foi encerrado em 1956 para for

que celebramos seus 35 anos com

destes, 25 são doutores/as em filosofia

mar o Consórcio Universitário Cató

a realização do Seminário Temático:
atualidade da filosofia, nos dias 19 a

e em outras áreas do conhecimento.

lico, que passou a oferecer os cursos

21 de outubro de 2016.
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Ensino de Filosofia
Formandos 2016
ANDERSON MUNARi

JOCINEl IDILÍO SCHUTZE

A justificação epistemológica da
verdade no Discurso do Método de

r

mr.

<9

A fundamentação ética da amizade
na Ética a Nicômacos de Aristóteles

R. Descartes

Dr. Paulo César Carbonari (Or.)

Dr. José André da Costa (Or.)

Ddo. Valdevir Both

Me. Nilva Rosin

Ddo. Ésio Francisco Salvetti

Me. Dlego Ecker
ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS
A

JUVIANE CASAGRANDE

Fundamentos éticos da respon

O fundamento ético da

sabilidade do sujeito na Ética da

aprendizagem da virtude na Ética a

Libertação na idade da globalização e

Nicômacos de Aristóteles

da exclusão de E. Dussel

Dr. Paulo César Carbonari (Or.)

Dr. Paulo César Carbonari (Or.)

Dr. José André da Costa

Dr. Iltomar Siviero

Dr. Maicon Rodrigo Rossetto

Dr. Maicon Rodrigo Rossetto
CARVALHO PAULO WILSON

LEONARDO ENVALL DIEKMANN

A justificação ética da liberdade na
Filosofia da Libertação de E. Dussel

O conceito ontológico de fetichismo
da mercadoria em O Capital de K.

Dr. Iltomar Siviero (Or.)

Marx

Me. Nilva Rosin

Dr. João Alberto Wohifart (Or.)

Dda. Nara Peruzzo

■Jêi

Dr. José André da Costa
Dr. Iltomar Siviero

DARLAN PAULO LORENZETTI

LUÍS CARLOS PRIMON

A fundamentação antológica

A liberdade na educação proposta

do mal em O Livre-Arbitrio de S.

por Rousseau

Agostinho
Dr. Paulo César Carbonari (Or.)

Dr. Maicon Rodrigo Rossetto (Or.)

Dr. João Alberto Wohifart
Me. Nilva Rosin

FERNANDO LÜIZSEGER

ONDINA DIDONE

O conceito antropológico de

A fundamentação metafísica da

reconhecimento na Fenomenologia

morte em Metafísica do Amor

do Espirito de GWF Hegel

e Metafísica da Morte de A.

Dr, João Alberto Wohifart (Or.)

Schopenhauer
Me. Diego Ecker (Or.)

Me. Dlego Ecker
Dr. Maicon Rodrigo Rossetto

Ddo. Valdevir Both

Ddo Ésio Francisco Salvetti
IVONEI FABIANO GROLI

A idéia de filosofia nas Investigações
Filosóficas de W/rfgensfe/n
Dr. Paulo César Carbonari (Or.)

Produção de Conhecimento
daFBoaona

Atualidade da Filosofia
Homenagem aos
35 anos do IFI8E

Educação em

Leituras filosóficas

direitos humanos

passadas a limpo

Aprendendo juntos a
construir processos

Temas e argumentos
Cecília Pires

Paulo César CarbonarI
José André da Costa

Eldon H. Mühl et ai.

(Orgs.)

(Orgs.)

Míchel Foucault
Diálogos sobre política,
educação e ética
Paulo César Carbonari

Valdevir Both (Orgs.)

cultunto

Conflito religioso
e práxís

O Beethoven

Circulos de

Estrada sem fim

de Wagner em

vivências culturais

um diário dos primeiros

Elli Benincá

O nascimento da

Rudimar Barea (Org.)

SO.OOO km de moto

Luiz Felipe Borges

tragédia de Nietzsche
Sidnei de Oliveira

f HISTORIA
.MEMÓRtASe
|^iiE'>nESEtinctes

'.'-Sl^Psalüz

Mariana no mundo

É pra copiar?

DIsfunções

dos saltísonhos
umas palavras do autismo

Tragicomédla da

muscuio-esquelètlcas

vida escolar

e representações

Volume V

uma análise dos monumentos

Marco A. B.; C. Machado

Eduardo Albuquerque

Lia Mara Wibeiinger
(Org.)

Alessandro Batistela

História, memórias

em Passo fundo

Dlego José Baccin

l TUCO

^ ocatador^^

'

. ('o PALAVRAS
!«

Meias

Furadas

rrz
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Tuco

Cantando a

ocatador de palavras

gente se tece

Mirian Cris

Crônicas do Brasil nas

canções de Deo Lopes

Moacyr Pinto

Meias furadas
Raní de Souza

Além do

Rio Tapera
Waner Sanches Barreto

Presença na Sociedade
10 anos de criação do GEPEDH
Ao longo de seus 10 anos de

o ano de 2016 foi marcado pe
los 10 anos de criação do Grupo de

atuação, o GEPEDH realizou muitas

de de Educação da Universidade de

de de Passo Fundo, no Estado do Rio
Grande do Sul e no Brasil, com mo

de materiais para subsidiar práticas
de educação em direitos humanos.
Neste ano, em comemoração aos
10 anos de criação do GEPEDH,
o grupo lançou o livro "Educação
em Direitos Humanos: aprendendo
juntos a construir processos". Foi
uma obra coletiva que apresenta
posicionamentos e subsídios para
refletir e debater sobre educação

Passo Fundo (FAED/UPF).

mentos de reflexões e de produção

'em Direitos Humanos.

Estudo e Pesquisa sobre Educação

ações de promoção de educação em

em Direitos Humanos (6EPEDF). A

direitos humanos com incidência em

criação do GEPEDH é uma iniciativa
em parceria entre a Comissão de

diferentes âmbitos. Além de ações
para dentro de suas instituições. Co
laborou no processo de formação de
professores e agentes sociais na cida

Direitos Humanos de Passo Fundo

(CDHPF), o Instituto Superior de Fi
losofia Berthier (IFIBE) e a Faculda

Oficinas realizadas com o Sindicato dos Metalúrgicos:
Trabalho Saudável com Trabalhdor Sadio
feitas dinâmicas sobre distintas for

mas de vivências dos cinco sentidos,

seguida de reflexão, convocando di
rigentes e trabalhadores a pensar e
se comprometer com o ambiente de
trabalho saudável.

No dia 13 de junho o IFIBE rea
lizou a primeira oficina do convênio
com Sindicato dos Metalúrgicos de
Passo Fundo e região. Realizou-se
formação com dirigentes sindicais,
formação de base com trabalha
dores do ramo metal-mecânico e

produção editorial do Jornal Bokão.
As oficinas desenvolvidas pelos
alunos e professores do IFIBE fazem
parte do programa de ações de for
mação de base que se subdivide em
duas frentes: oficinas nas semanas
SIPAT (Semana Interna de Preven

da regulamentação da Comissão In
terna de Prevenção de Acidentes
(CIPA); da regulamentação de Equi
pamentos de Proteção Individual e
Coletiva (EPIs e EPCs) e da norma,
que trata de atividades e operações
insalubres, além das recomendações
do Ministério do Trabalho.

O olhar não é técnico, mas cri

tico e tem como objetivo refletir a
importância e o significado do uso
dos equipamentos de proteção no
espaço de trabalho, mostrando que
as situações de danos à saúde não

ção de Acidentes) e encontros de
formação com trabalhadores.

ficam restritas aos espaço da em
presa, mas resultam em conseqü

O tema das oficinas foi "Trabalho
Saudável com Trabalhador Sadio" e

inclusive, outras pessoas da convi

problematizaram a norma que trata

vência do/3 trabalhador/a. Foram

ências para a vida toda, afetando,

O produto "acabado", que é o
resultado do ciclo da produção, não
pode gerar um trabalhador "acabado",
prejudicado, mas realizado e também
completo. Em outros termos, a beleza
do produto não pode gerar e ser fei
ta com o sofrimento do trabalhador.

Uma empresa que se preocupa com
isso não faz favores, mas se demonstra
contextualizada, inteligente e quali
ficada. promotora de uma nova cul
tura empresarial, comprometida com
o bem-estar de todos/as, direito fun
damental assegurado por Lei e em
consonância com o significado de
saúde disseminado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Os coordenadores destacam que
as oficinas tiveram boa repercussão
e ótima avaliação dos participantes e
da coordenação do Sindicato, Coor
denam as atividades os professores/a
José André da Costa, lltomar Siviero
e Nara Aparecida Peruzzo.

10"" Seminário Temático:"Atualidade da Filosofia"
Nos dias 19 a 21 de outubro de
2016 o IFIBE realizou várias ativida

des de celebração dos 35 anos de
criação da instituição. Foi realizado o
X Seminário Temático, uma celebra

da filosofia: o quem importa o filoso
far?" contou com a participação do
professor Dr. Oneide Perius(UFT)e o
Dr. André da Costa (IFIBE).
No último dia, 21 de outubro,

houve a quarta mesa "Atualidade
da filosofia: o que aprender e para
que?" com a participação dos profes

ção eucarística e um jantar, além do
lançamento livro coletivo intitulado
"Atualidade da Filosofia" que envol
veu professores e ex-alunos do IFIBE.

sores Dr. Iltomar Siviero, Dr. Júlio Cé

As atividades reuniram a comunidade

sar Werlang e Me. Roque Zimmer-

acadêmica, ex-alunos, convidados e

mann, todos do IFIBE. O seminário

parceiros institucionais.

foi encerrado com a conferência

O Seminário tratou da atualidade

da filosofia. Na abertura foi realizada
a conferência "Atualidade da filoso

fia: porque filosofia? Porque ética?",
proferida pelo professor Dr. Ricardo
Hmm de Souza(PUCRS). No segundo
dia (20/10) houveram três mesas de

diálogo. A primeira mesa "Atualidade
da filosofia: o que faz valer a pena
o filosofar?" contou com a partici
pação dos professores Dr. Paulo Carbonari (IFIBE), Dr. Cláudio Daibosco

Na sexta-feira (21/10) houve

celebração eucarística na Igreja Ma
triz Sta. Teresinha. A celebração de
ação de graças pelos 35 anos foi pre
sidida pelo padre Edmundo Michai
ski e concelebrada por vários sacer
dotes de dioceses e missionários da

Sagrada Família. Logo em seguida,
convidados de instituições parceiras
foram recebidos em jantar no Salão
Social da Paróquia Sta. Teresinha.
Na ocasião também foi lançado

"Atualidade da filosofia: formação
da vida religiosa e presbiteral",
proferida pelo Dr. Luiz Carlos Suzin

constituído de 25 ensaios elabora

(PUCRS). No encerramento também

dos por ex-alunos e docentes do

houve uma saudação do Superior
Geral dos Missionários da Sagrada
Família, mantenedora do IFIBE, padre.

da filosofia. O livro foi publicado
pela Editora IFIBE e está disponível

Edmund Michaiski.

no site da editora.

o livro "Atualidade da Filosofia: ho

menagem aos 35 anos do IFIBE",

IFIBE refletindo sobre a atualidade

ifibe^

(UPF)e Dr. Maicon Rossetto (IFIBE).

A segunda mesa "Atualidade da
filosofia: como lidar com os diversos

saberes?" contou com o professor
Dr. João Wohifart (IFIBE), Dr. Sérgio
Aquino (IMED) e Ddo. Valdevir Both
(IFIBE). A terceira mesa "Atualidade

I Seminário de educação especial ínclusiva e direitos humanos
Surdos (APAE); Conselho Munici

cação Ínclusiva. O IFIBE agradece a

IFIBE sediou o "I Seminário de Edu

pal das Pessoas com Deficiência

todos/as os/as envolvidos/as na or

cação Especial ínclusiva e Direitos

ganização. Sem o esforço de cada
um/a o Seminário não seria possível

zado em parceria do Instituto Supe

(COMPEDE); Escola Municipal de
Autistas; Prof.® Olga Caetano Dias;
Associação de Interpretes de Libras
(ATILS) e Associação dos Surdos de

rior de Filosofia Berthier (IFIBE) com

Passo Fundo (ASPF).

a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE); Associação
Passo-fundense de Cegos (APACE);
Associação de Pais de Amigos dos

as instituições mostrarem, através
de painéis e oficinas, as atividades
que desenvolvem no tema da edu-

Nos dias 5 a 7 de outubro o

Humanos: Desafios para uma Socie
dade ínclusiva". O evento foi reali

Foi um momento oportuno para

de ser realizado. Conforme cada

instituição destacou, na mesa de
encerramento, permanece o desejo
em 2017 seja realizada uma nova
edição do evento. A coordenação
foi executada pelo prof. Ésio Salvetti
e pela prof.^ Elisângela Rizzatto.
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Pós-graduações
Educação popular:formação de agentes sociais
res, movimentos sociais, pastorais

sociais, lideranças sindicais, cooperativistas e agentes de promoção
social engajados em organizações
comunitárias.

O eixo geral de articulação do
conjunto dos componentes curricula

:r-i--
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O curso de Especialização ini
ciou no segundo semestre de 2015
em vista de atender às necessida

des de formação de quadros das or
ganizações sociais e populares com
atuação em Passo Fundo e região
orientado pela concepção e prática
da educação popular.
O objetivo do curso é formar
agentes sociais capacitados para a

'-Çtk

atuação junto aos grupos popula
res, através da promoção de ações
de educação popular, a fim de for
talecer as organizações, os sujeitos
e as lutas populares.
O curso foi dirigido aos parti
cipantes de Passo Fundo e Região,
oriundos de organizações não-governamentais, instituições de assis
tência social, organizações popula

res que foram desenvolvidos procura
formar educadores/as populares com
liderança e legitimidade para serem
agentes sociais da organização so
cial e comunitária, para o desenvol
vimento de ações na promoção da
convivência social, e para a realiza
ção dos direitos e da promoção do
bem-viver. Atualmente os acadêmi

cos concluíram as temáticas presen
ciais e estão na fase da parte prática
do curso, na qual foram formados
grupos por interesse com acompa
nhamento docente desde o qual está
sendo formulada a elaboração do
Trabalho de Conclusão de Curso. O

curso tem previsão de conclusão no
primeiro semestre de 2017.

Especialização em cooperativismo de crédito com interação solidária
o Curso de Especialização em
Cooperativismo de Crédito com Interação Solidária é uma realização

IFIBE, a quem coube a coordenação
e certificação acadêmica. O objetivo
do curso é qualificar a ação coope-

da Cresol Central SC/RS, através do

rativista de crédito dos agentes do

Cresol Aprende em parceria com o

Sistema Cresol SC/RS preparando

quadros dirigentes através da aná
lise de concepções e práticas do
cooperativismo de crédito com in

teração solidária a fim de avançar
no fortalecimento da realização da
missão da Cresol Central SC/RS.

Trata-se de Curso de pós-gra
duação fato sensu na modalidade
presencial, com "turma fechada"

[in company] formada por dis
centes graduados em várias áreas
do conhecimento que tenham atua
ção em uma das instâncias que for
mam parte da Cresol Central SC/RS.
A conclusão do curso está prevista
para o final do primeiro semestre
de 2017.

Cursos de Aperfeiçoamento
Envelhecimento humano
o envelhecimento humano como
temática de reflexão é muito re

cente. O número de pessoas idosas
vem aumentando significativamen
te e ganhando cada vez mais noto
riedade, estudos, exigências de pre
paro de pessoal e institucional para
acolher essa realidade que tende a
ser o grande tema e uma das gran
des preocupações do século XXI.
O IFIBE vem pensando alternativas
e contribuindo com esta realidade

através de oferta de Cursos de For-

soleto, mas alguém que precisa ser
cuidado. Nota-se que a iniciativa
de atenção ao idoso/a pela via ins

elementos não se tenha um cres
cimento de demandas voltadas à

é ainda muito recente e o preparo
para realizar a gestão de tais frentes

atenção e abertura de espaços de
acolhida e institucionalização de re
sidências coletivas, visando garantir
uma série de alternativas para esses/

é ainda muito novo.

as idosos/as terem um tratamento

Por outro lado, também é impor
tante garantir uma política pública
>
direcionada
e de atenção ao idoso/a.

adequado, como uma rede de cui
dados provida pelo próprio Estado,
apoio à família e ao cuidador e até

titucional e em residência coletiva

i Estatuto do Idoso foi transforma
O

mesmo uma quebra no preconceito

< em Lei em 2003 garantindo, com
do
i
exclusividade,
ao cidadão/ã que en
'velhece no Brasil, a preservação e a
i
realização
dos direitos fundamen
itais à manutenção de sua vida, do
i
respeito
e da dignidade humana. É
i
inegável
que frente a todos esses

sobre as instituições. Face a essa

mação que despertam para a reflexão acerca da condição humana da
velhice e das implicações do cuidado
de pessoas idosas.
Esta é uma realidade que exige
atenção e preparo para atender as
múltiplas e desafiantes tarefas do
cuidado de pessoas idosas. Por essa
razão, o preparo necessário para
um/a gestor/a de uma casa de ido
sos/as é exigente e fundamental \
para o atendimento das demandas
que tal realidade suscita.
A condição humana do/a idoso/a :
precisa ser melhor conhecida, socialmente compreendida e juridica
mente protegida e sustentada, além
de ser ressignificada. O/a Idoso/a
não é alguém descartável ou ob

realidade, o IFIBE está colaboraran-

do através de cursos de aperfeiço
amento, oportunizando maior co

nhecimento, trocas de experiências
e melhor organização das Casas de
Longa Permanência.

li

Libras
No primeiro semestre de 2016
o Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE), em parceria firmada
com a Associação de Pais e Ami
gos dos Surdos (APAS), iniciou o
curso de Libras.

O objetivo é difundir e ensinar
a cultura dos surdos e o desenvol

vimento da Língua Brasileira de Si
nais em seus aspectos gramaticais.

lingüísticos e sintáticos, através de

mentos de práticas e inserção com a

reflexões, subsídios e práticas cons-

comunidade surda de Passo Fundo,

tantes e consistentes a fim de for

talecer os envolvidos como sujeitos

Curso Ação Missionária
No dia 18 de julho de 2016

São 52 participantes, sendo que

iniciou em Santa Cruz de La Sierra,

rica do Sul, da Comissão de Missão

o grupo é formado por padres, leigos
e leigas do Brasil (AM, MG, RN, PE,
RJ, SC, RS), Bolívia, Chile e Argen
tina. Também participam o superior
geral, Pe. Edmund Jan Michaiski, e
o assistente geral, Pe. Júlio César
Werlang.

do Generalado MSF e coordenado e

Segundo o professor Carbonari,

na Casa de Formação, a primeira
etapa do Curso de Aperfeiçoamento
da Ação Missionária, O curso é pro
movido pelas Províncias dos Missio
nários da Sagrada Família na Amé

espaço para a troca de experiências
e o aprofundamento dos laços de
convivência intercultural.

As reflexões e as trocas têm ser

vido de subsídio para que cada um/a
fortaleça sua atuação missionária.
Dessa forma, o IFIBE se faz presente
na tarefa de levar adiante sua missão

institucional como parte da missão

executado pelo IFIBE, sob a coorde
nação dos professores José André

o encontro oportuniza a reflexão so

bre questões fundamentais para a

MSF, colaborando ativamente na for
mação permanente dos Missionários

da Costa e Paulo César Carbonari.

atuação missionária, também abre

da Sagrada Família.

O curso acorre em duas etapas,
tendo cada uma delas dois módu

los. A primeira etapa de 18 a 29 de
julho, em Santa Cruz de La Sierra,
Bolívia; a segunda etapa de 16 a
27 de janeiro de 2017, em Passo
Fundo, Brasil. Na primeira etapa,
foram aprofundados os seguintes
módulos: I - Leituras de mundo em

vista da compreensão e da inser
ção crítica na realidade da missão;

II - Sistematização das principais
matrizes de compreensão da ação
missionária em voga hoje.

Educação especial: Português para surdos
Rua Senador Pinheiro, 350
Em abril de 2016,o Instituto Su

perior de Filosofia Berthier (IFIBE),
em parceria com a Associação de
Pais e Amigos de Surdos de Passo
Fundo (APAS) e a Associação de
Surdos de Parai (APASPI), deram
Início ao "Curso de Língua Portu
guesa: escrita para surdos". As ati
vidades do curso foram realizadas

no município de Parai, RS.

O curso tem por objetivo capacitar

autonomia e crescimento pessoal

99070-220 - Passo Fundo - RS

nos diferentes contextos sociais, es
pecialmente no ambiente educacio

Fone/Fax:(54) 3045-3277
E-mail: ifibe@ifibe.edu.br

nal e no universo do trabalho.
Com aulas totalmente em li

bras, o curso apresenta elemen
tos referentes à leitura, interpre
tação e produção de textos em
português escrito.
O curso conta com 22 partici
pantes que cursarão um total de

vvww.ifibe.edu.br
Expediente
PHILOS é o Boletim informativo

do Instituto Superior de Filosofia Benhier
Conselho Diretor do IFI8E
José André da Costa - Diretor Gerai

Paulo César Carbonari • Diretor Pedagógico
Vaidevir Soth - Vice-Diretor Pedagógico
Moacir Fllipin • Diretor Administrativo
lltomar Siviero -Vice-Diretor Administrativo

os surdos no conhecimento teórico

290 horas-aula, das quais 230 ho

Coordenação da Edição

e prático sobre a aprendizagem da
Língua Portuguesa na modalidade
escrita. Para os surdos, apreender
o português é fundamentai para a

ras serão presencias e 60 horas de

Éslo F. Salvetti e Diego Ecker

trabalhos de pesquisa semipresenciais. As aulas são realizadas aos

sábados, no município de Parai.

VhWw.i

Editora IFIBE

Fotos - Arquivo do IFIBE
Tiragem 300 exemplares
Distribuição Gratuita

RELATÓRIO NOMINAL DE
BOLSISTAS E BENEFICIÁRIOS

INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA - MANTENEDORA - CNPJ: 92.047.646/0001-42

LOCAL DE EXECUÇÃO: Instituto Superior de Filosofia Berthier- CNPJ: 92.047.646/0006-57
Rua Senador Pinheiro, 350 CEP:99.070-220 - PASSO FUNDO/RS

RELAÇÃO NOMINAL DE BOLSISTAS

^ódigo da
ranstituição

ãe ensino no

Código de
Nível de

Etapa / Cuiio .. ,

Nome do Bolsista

ensino

,

Data de

CPF do

identificação
CPF do bolsista

nascimento

^ censo

do bolsista no

responsável

(se houver):

Tipo de bolsa de
/

Percentual dal

estudo

bolsa de estudo!

censo

1536

Ed. Superior
Ed. Superior
Ed. Superior
Ed. Superior
Ed. Superior
Ed. Superior
Ed. Superior
Ed. Superior
Ed. Superior
Ed. Superior
Ed. Superior
Ed. Superior
Ed. Superior
Ed. Superior
Ed. Superior
Ed. Superior

29/10/1985

400020382789

018.514.600-71

lES

1536

Ed. Superior Bac. Filosofia Robson Peres da Rocha

17/01/1989

400010178396

015.363.290-96

lES

100%

1

1536

27/05/1991

400001716279

026.716.940-08

lES

100%

\

1536

Ed. Superior Bac. Filosofia Vinícius Francisco Toazza
Ed. Superior Bac. Filosofia Vinicius Luiz Balbino
Ed. Superior Bac. Filosofia Wilson da Silva Nunes

30/08/1991

400015178102

107.641.246-76

PROUNI Integral

100%

23/04/1978

400020382805

068.639.407-01

PROUNI Integral

100%

1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536

1536

Bac. Filosofia

César V. Casagrande dos Santos

15/04/1998

400022091274

109.248.639-94

20/05/1995

400019586530

034.311.140-32

PROUNI Integral
PROUNl Integral

100%

Bac. Filosofia Daniela Boza
Bac. Filosofia Dianete Castellani

09/11/1994

400022091266

028.300.280-82

lES

100%

02/05/1985

400020382806

008.653.290-10

PROUNI Integral

100%

1 1/09/1988

400007941660

023.874.850-25

PROUNl Integral

100%

05/11/1997

400022091268

033.902.020-21

lES

100%

Bac. Filosofia Jeferson dos Santos

21/04/1989

400012307594

013.968.330-56

PROUNl Integral

100%

Bac. Filosofia João Sidnei da Silva

02/09/1965

400020382793

466.448.900-59

lES

100%

Julian Saragoso
Bac. Filosofia Juviane Casagrande

09/04/1991

400022091277

020.390.310-22

PROUNl Integral

100%

04/07/1990

400001555418

023.929.720-28

lES

100%

Bac. Filosofia

Leci Albani

05/10/1972

400007939009

775.869.720-87

lES

100%

Bac. Filosofia

fvlayara Barbosa Prestas

09/10/1998

400022091273

035.681.380-00

01/10/1954

400018612290

283.363.300-97

100%

Bac. Filosofia

Ezequiel Veiga dos Santos

Bac. Filosofia Janice Herthal de Freitas
Bac. Filosofia

Janquiel Sinhorini

Bac. Filosofia

Bac. Filosofia Ondina Didone
Bac. Filosofia
Bac. Filosofia

Regina da Cruz Vieira Alves
Rejane Fasolin

Bac. Filosofia Roberto Zimmer Scheeren

100%

14/09/1995

400022091276

021.833.222-09

PROUNI Integral
PROUNI Integral
PROUNl Integral

04/09/1963

400022091265

441.362.770-91

lES

100%
100%

100%

100%

o Fundo/RS, 30 de novembro de 2017
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Lotário José Niederle

Presidente do Instituto da Sagrada Família

ANÁLISE DO PERFIL
SÓCIOECONÔMICO DOS ALUNOS
BOLSISTAS

O

Instituto da Sagrada Família
Decreto de Utilidade Pública Federal n® 91,904 de 12 de novembro de

1985 - D.O.Ü 13-11,85 Cert. de Entidade Fins Filantrópicos de
04.02.1986 CNPJ 92.047.546/0001-42

Rua da Floresta, 1043 Fone;(0xx54)3313-2107 CEP 99.051-260
PASSO FUNDO - RS

DECLARAÇÃO DE ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO

Nome da Entidade: INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA
CNPJ:92.047.646/0001-42

Declaro, para fins do disposto no art. 15, caput e § 2® da Lei n® 12.101, de 27 de
novembro de 2009, que a entidade INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA - ISAFA,
realiza a seleção de bolsistas e beneficiários de demais benefícios das suas instituições
mantidas, pelo critério socioeconômico.
A entidade realiza ainda a aferição anual das informações relativas ao perfil
socioeconômico dos bolsistas e beneficiários selecionados.

Declaro, ainda, que a avaliação da condição socioeconômica do bolsista e benefícios
atende aos critérios definidos na Lei 12.101, de 2009, quais sejam: renda familiar per capta

que não exceda um salário mínimo e meio, para concessão de bolsas integrais (100%); renda
familiar per capta que não exceda três salários mínimos, para concessão de bolsas parciais
(50%); renda familiar per capta que não exceda um salário mínimo e meio, para concessão de
benefícios.

Passo Fundo/RS, 30 de novembro de 2017.

Úíl/át^rít
Lotário José Niederle

Presidente do Instituto da Sagrada Família

INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA
C.N.P.J 92.047.646/0001-42
RUA DA FLORESTA 1043

BAIRRO PETRÓPOLIS
99.050-570 PASSO FUNDO - RS

RESOLUÇÃO N° 02 de 30 de novembro de 2009.
OBJETO: Institui Normas e Critérios para Concessão de Assistência Educacional a

alunos regularmente matriculados no

INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA

BERTHIER-IFIBE.

A Diretoria do INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA - ÍSAFA, como mantenedora DO
INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER - IFIBE, de acordo com Lei n°
12.101, de 27 de novembro de 2009 {Publicada no DOU de 30.11.2009)
RESOLVE:

Artigo 1° - Instituir normas, diretrizes e critérios para a Concessão de Assistência
Educacional a alunos regularmente matriculados no estabelecimento acima referido.

Parágrafo Primeiro: Tem como finalidade especifica possibilitar aos jovens, pertencentes
às classes econômicas menos favorecidas, o acesso à educação de qualidade, segundo

projetos políticos pedagógicos do estabelecimento supracitado.

Artigo 2° • A Assistência Educacional, estabelecida no artigo primeiro, abrange os
seguintes Níveis de Ensino:
a) Curso de Graduação em Filosofia;

b) Curso Seqüencial de Complementação de Estudos em Filosofia;
c) Pós-graduações;
d) Curso Técnicos;
e) Outros cursos promovidos pela entidade.

Artigo 3® Segundo o que dispõe o artigo primeiro desta Resolução, entende-se como
Assistência Educacional o compromisso de assumir o custo total ou parcial dos alunos
matriculados, observando-se os critérios estabelecidos em Regulamento especifico pelo
IFIBE.

Artigo 4* - Para Concessão de Assistência Educacional o IFIBE deverá:
a) Estabelecer critérios de identificação das necessidades do aluno;
b) Estabelecer uma relação de documentos a serem apresentados pelo aluno que
comprovem suas reais necessidades;

c) Constituir uma Comissão de Assistência Educacional, de caráter interno e
permanente, observando composição e regramentos nos termos da lei;
d) Definir as atribuições que competem à Comissão de Assistência Educacional;
e) Estabelecer critérios para impedimento de concessão e/ou renovação de
Assistência Educacional.

Artigo 5° - O processo de seleção será feito com base na aplicação de uma fórmula
matemática (gerando uma pontuação para cada candidato).
Parágrafo Primeiro: A fórmula estabelecida pela Mantenedora e adotada pelo IFIBE será
a seguinte : IC=(^)
GF

Parágrafo Segundo: As siglas referem o seguinte:

IC ~ índice de Classificação
RB - Renda Bruta Familiar

GF -Grupo Familiar

Parágrafo Terceiro: A pontuação a seguir, para critério de classificação, será definida
pela Comissão e publicada nos termos de edital específico.
Parágrafo Quarto: Será de competência da Comissão a decisão da concessão,
respeitados os critérios acima estabelecidos.
Artigo 6® - O número de bolsas disponíveis anualmente será definido através de carta do
Presidente do ISAFA ao Coordenador da CAE do IFIBE.

Artigo 7° - A implementação das presentes normas, diretrizes e critérios da Assistência
Educacional será obrigatória a partir de 01 de dezembro de 2009.
Artigo 8° - Esta Resolução entra em vigor na data da aprovação e divulgação e revoga as
disposições em contrário.

Passo Fundo, 30 de novembro de 2009.

c
PRESIDENTE

víceÍrísidente
a:

^cretArio

tesoureiro

Sílbe
FILOSOFIA BERTHIER

RESOLUÇÃO CD N° 186/2016

Dispõe sobre a Composição da
Comissão de Assistência Educacional(CAE)

O Conselho Diretor do Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE), no uso das
atribuições previstas no Regimento Institucional, considerando o previsto no Plano de

Desenvolvimento Institucional, o disposto na legislação sobre filantropia e a Resolução
r\° 02, de 30/11/2009 do ISAFA, mantenedora do IFIBE, e a Resolução CD n°
138/2009, de 03/12/2009 do Conselho Diretor do IFIBE, especialmente seu artigo n°
15.

RESOLVE,

Art. 1° - Nomear e dar posse aos membros da Comissão de Assistência Educacional

(CAE) para o exercício 2016, sendo Titulares: Moacir Filipin, seu coordenador,
representante do Conselho Diretor; Darlan Paulo Lorenzetti, representante dos
discentes; e lltomar Siviero, professor, representante dos docentes. Suplentes: Diego

V. Dalmagro, pelo Conselho Diretor, Fernando Seger, pelos Discentes; Ésio Francisco
Salvetti, pelos Docentes.

Art. 3® - A presente Resolução entra em vigor na presente data.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE.

Passo Fundo, 29 de fevereiro de 2016.

JOSÉ ÁísHDRÉ DA COSTA
Diretor Geral do IFIBE

Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE)

www.ifibe.edu.br
|
Fone/Fax;(54)3045-3277 j E-mail; ifibe@ifibe.edu.br
Rua Senador Pinheiro. 350 - Vila Rodrigues - 99070-220 - Passo Fundo - RS
Recredenciamento Portaria MEC n® 891 - 06/07/2012|CNPJ 92.047.646/0006-57
Mantido peíolnstítuto da Sagrada Família (ISAFA)
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FILOSOFIA BERTHÍER

EDITAL DE CONCESSÃO
DE BOLSAS FILANTRÓPICAS
A Comissão de Assistência Educacional (CAE) do Instituto Superior de Filosofia Berthler
(IFIBE), criada pelo Conselho Diretor do IFIBE conforme a Resolução n° 176/2015, no uso
de suas atribuições previstas nesta Resolução e no Regulamento do Programa de
Assistência Educacional(PAE) aprovado pelo Conselho Diretor do IFIBE na Resolução já
referida, em atendimento à Resolução n° 02, de 30/11/2009 do Instituto da Sagrada Família
(ISAFA), mantenedora do IFIBE, em consonância com o disposto na legislação sobre
filantropia Lei n° 12.101/2009 e o Decreto n° 8.242/2014, reunida nesta data,
RESOLVE.

Art. 1° - Em conformidade com as determinações da Mantenedora e com o parágrafo
segundo do Art. 4° do Regulamento Programa de Assistência Educacional, o IFIBE lança
0 edital de Bolsas Filantrópicas aos acadêmicos matriculados para o segundo período de
2016 do Curso de Graduação em Filosofia e Curso Seqüencial de Complementação de
Estudos em Filosofia em curso.

Art. 2° - Terão direito ao benefício da assistência educacional os discentes que atenderem
aos seguintes requisitos:
1 - Estiverem devidamente aprovados para ingresso no curso de graduação do IFIBE, aptos
para realizar a matricula;
II - Solicitarem Individualmente a assistência educacional;

III - Comprovarem, através da documentação solicitada, que necessitam da assistência
educacional;

IV - Estiverem enquadrados nos critérios e obtiverem pontuação exigida;
V - Não possuir vínculo institucional com instituições religiosas (dioceses e congregações).
Art. 4° - A concessão da assistência será feita tomando-se em conta os seguintes critérios
de identificação das necessidades dos demandantes:
I - Renda bruta familiar;

II - Número de componentes do grupo familiar.

§ Único - Os critérios acima estabelecidos serão verificados mediante a apresentação de
documentos comprobatórios específicos.

Art. 5° - A avaliação dos discentes assistidos pelo Programa será feita com base na

pontuação registrada no índice de Classificação, cuja fórmula é a seguinte: 10 =( RB )na
qual:

QF

10 = índice de Classificação
RB = Renda Bruta Familiar

GF = Grupo Familiar

Parágrafo Único: O enquadramento nestes critérios apurará o percentual de bolsa e
permitirá a concessão de assistência aos acadêmicos por ordem crescente de pontuação.
Art. 6^ - Tipos de Bolsas oferecidas

• Bolsa integral: para estudantes que possuam renda familiar, por pessoa, de até 1 salário
mínimo e meio.

• Bolsa parcial: para estudantes que possuam renda familiar, por pessoa, de até 3 salários
mínimos e meio.

Parágrafo Único: O critério de desempate seguirá a solicitação de outros documentos pela
Comissão, tais como: Situação de Moradia (se alugada ou própria). Doença Grave na
Família, Membros do Grupo Familiar que estudam em Escola Particular. Caso ainda
persista o empate, será realizado sorteio.
Art. 7° - Quantidades de Bolsas: 10 Integrais(100%); O parciais(50%)
Art. 8® - Os discentes interessados na assistência educacional deverão proferir suas
Inscrições mediante o preenchimento da ficha sócio-econômica. acompanhada de cópia
dos documentos pessoais, comprovante de renda (acompanhada da CTPS)e residência,
de acordo com enquadramento no anexo da Ficha Sócio Econômica e entregá-la na
secretaria geral do IFIBE nos dias 09 a 15 de dezembro de 2015.
Art. 9® - A Comissão de Assistência Educacional deliberará sobre o processo seletivo e

publicará a lista dos selecionados para a assistência educacional no dia 16 de dezembro
de 2015, comunicando o setor financeiro e Secretaria Geral da instituição e os interessados

para os procedimentos de assinatura do Termo de Concessão de Assistência Educacional.
Art. 10® - A concessão da assistência educacional terá vigência para os meses de janeiro
a dezembro de 2016, de acordo com o cumprimento dos requisitos previstos no item II do
Art. 4° do Regulamento do PAE.

Parágrafo Único: A formalização da concessão se dará mediante a assinatura do Termo
de Concessão de Assistência Educacional junto à secretaria geral do IFIBE até dia 16 de
dezembro de 2015, no ato da matrícula.

Art. 11° - A renovação da bolsa ocorrerá no período de rematrícula para a freqüência no
semestre 2016/11. Estarão aptos à renovação os/as acadêmicos/as que obtiverem
aproveitamento acadêmico suficiente, conforme Regimento Interno do IFIBE, e que não
tenham alteração de renda a ponto de exceder o índice a renda de 1,5 salário mínimo per
capita para bolsas integrais e 3 salários mínimos per capita.

Parágrafo Único: Em caso de alteração de renda, bolsistas deverão apresentar novas
cópias de documentos com os comprovantes de rendimentos dos últimos 3 meses e de
acordo com enquadramento do anexo da Ficha Sócio-Econòmica.
Art. 12° - Cabe recurso das decisões da CAE ao Conselho Diretor do IFIBE.

Art. 13° - Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Assistência Educacional.
Art. 14® - Este Editai entra em vigor nesta data.
Passo Fundo, 09 de dezembro de 2015.
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FICHA SOCIOECONOMICA
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Nome do aiuno(a);

Matrícula:

Curso:

Data de nascimento:

Semestre:
/

/

N" de créditos:

Estado Civil:

ingresso no IFIBE (Semestre eAnoV

/

Você trabalha? ( )Sim

f )Não

Endereço residencial:
Bairro:

CEP:

Município:

Telefone para contato:

2. FILIAÇÃO DO ALUNO*:
PAI:

Data de nascimento:

N°. da identidade:

J

/

N". do CPF:

Endereço:
Cidade:

Telefone:

MÃE:
N°. da identidade:

Data de nascimento:

/

/

Data de nascimento:

/

/

N®. do CPF:

Endereço:
Cidade:

Telefone:

Os País sâo: ( ) casados ( )separados ( )in memorían (falecidos)
3. OUTRO RESPONSÁVEL FINANCEIRO:
Nome;
Parentesco:

Profissão:

N". da identidade:

N"». do CPF;

Endereço:
Bairro:

Telefone:
Cidade:

Renda Mensal C): RS

Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFI0E)

www.ifibe.edu.br|Fone/Fax;(54) 3045-3277
|
E-mail: ifibeOifibe.edu.br

Rua Senador Pinheiro. 350 - Vila Rodrigues - 99070-220 - Passo Fundo - RS
Credenciado Portaria MEC n® 3.026 - 23/09/2003
|
CNPJ 92.047.646/0006-57
Mantido pelo Instituto da Sagrada Família (ISAFA)

^fibei
4. INTEGRANTES DO GRUPO FAMIUAR:

PARENTESCOC**)

NOME

IDADE

ESCOLARIDADE

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.

5. ATIVIDADE FUNCIONAL DOS COMPONENTOS DO GRUPO FAMILIAR(observe e siga a num^ção do quadro acima):

INSTITUIÇÃO / EMPRESA

ATIVIDADE FUNCIONAL

RENDA MENSAL(R$)

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

TOTAL da renda MENSAL do GRUPO FAMILIAR: RS

NÚMERO de dependentes da Renda Familiar (inclusive o aluno/aV

Possui algum Crédito Educativo: ( )NAO ( )SIM - Qual:( )APLUB ( )FIES

Qual percentual:

%.

(*) Este campo deve ser preenchido por acadêmicos que ainda residem com seus país e/ou dependem de sua renda. Acadêmicos/as que já
constituem família e que não tem mais vinculo de dependência com seus pais estão dispensados deste campo.
(**) Parentesco: Sempre em relação a(o) aluno(a).

DECLARAÇÃO: Declaro que as informações acima são verdadeiras e estou ciente dos procedimentos de verificação in
loco sob determinação da CAE do IFIBE.

OBS. Em caso de inveracidade das informações e/ou documentos poderá ser cancelado ou alterado o beneficio.

Passo Fundo,

de

ASSINATURA DO ALUNO

_____

mstituto Superior de Filosofia Berthier"

www.ifibe,edu.br|Fone/Fax: (54) 3045-3277 ( E-maií: ifibe@ifibe.edu.br
Rua Senador Pinheiro. 350 - Vila Rodrigues - 99070-220 - Passo Fundo - RS
Credenciado Portaria MEC ns 3026 - 23/09/2003 j CNPJ 92.047.646/0006-57
Mantido pelo Instituto da Sagrada Família (iSAFA)
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ANEXO

CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DE RENDA COMPROVADA
OBS. Apresentar somente documentos de acordo com seu enquadramento

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 A partir do(s) documento(s) de comprovação apresentados deve-se proceder à apuração da renda.
1.2 A apuração da renda considerará as características dos rendimentos apresentados em relação à sua
continuidade, às variações de curto prazo e à duração de seu recebimento.
1.3 Quando houver a comprovação de mais de uma renda, a apuração será feita separadamente e os
resultados somados.

1.4 Os critérios para apuração da renda comprovada variam para cada tipo de documento apresentado, e
observam o disposto nos itens a seguir.
2. CONTRACHEQUE

2.1 CONTRACHEQUE SEM RENDIMENTOS VARIÁVEIS {últimos 3 meses)
2.1.1 A renda comprovada por meio de contracheque é composta dos créditos recebidos continuamente pelo
trabalhador assalariado.

2.1.2 Estão compreendidos entre os trabalhadores assalariados:

- Empregados de empresas públicas e privadas sob regime de CLT;
- Servidores públicos;
- Ocupantes de cargos comissionados ou que exerçam função gratificada;
- Ocupantes de cargos eletivos.
2.1.3 São consideradas partes integrantes da renda do trabalho assalariado
- Salário-base/salário-padrão;
- Salário pelo exercício de cargo público efetivo;
- Gratificações pelo exercício de função pública de confiança, desde que comprovado seu exercício em
caráter efetivo;

- Salário pelo exercício de cargo público comissionado:
- Salário pelo exercício de mandato eletivo;
- Adicionais noturnos, insalubridade e periculosidade, desde que estejam comprovadamente vinculados às
atividades exercidas pelo proponente;
- quaisquer outras remunerações constantes no respectivo contracheque.
2.1.4 Quando eventuais, os créditos seguintes não fazem parte da renda do trabalho assalariado:
- Adiantamentos e antecipações;
- Participação dos empregados nos lucros;
- Diárias;

- Prêmios de seguro;
- Estornos;

- Compensações de valores referentes a períodos anteriores;
- Abonos.

2.1.5 O cálculo deve ser efetuado considerando o somatório das partes integrantes da renda do trabalho
assalariado.

2.2 CONTRACHEQUE COM RENDIMENTOS VARIÁVEIS (últimos 3 meses)
2.2.1 Os salários que apresentam créditos recebidos sob a forma de porcentagem ou comissão sobre
produção, vendas ou horas de serviço, são apurados pela média de recebimento mensal.
2.2.2 Esse tipo de rendimento varia mês a mês, e a renda apurada considera a média mensal dos valores
recebidos nos últimos seis meses.

2.2.3 No caso de existir uma parcela de rendimento fixo, esta é somada á parte variável para compor a renda
2.3 CONTRACHEQUE COM HORAS EXTRAS (últimos 6 meses)

2.3.1 O adicional de prestação de serviços extraordinários (horas extras) deve ser considerado como parte da
renda.

2.3.2 Neste caso devem ser solicitados os seis últimos contracheques.
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2.3.3 O valor recebido de horas extras é determinado pela média de recebimento mensal dos seis meses,
independentemente de ter havido ou não crédito de horas extras em todos os meses.
2.3.4 O valor médio mensal do adicional de prestação de serviços extraordinários (horas extras) é somado ao
salário padrão para composição da renda.

3. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
3.1 A declaração deve estar acompanhada do recibo de entrega á Receita Federal do Brasil e da respectiva
notificação de restituição.
3.2 São válidas as declarações referentes ao exercido do último ano, porém o coordenador da CAE poderá
também solicitar declarações referentes a anos anteriores.
3.3 O total bruto dos rendimentos declarados no ano deve ser dividido por doze, para a apuração da a renda
bruta média mensal.

3.4 Considera-se a renda individual, no caso de Declaração do Imposto de Renda Conjunta.

4. CONTRATO DE LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
4.1 Os aluguéis recebidos peta locação de imóveis e outros bens são considerados renda.
4.2 Deve ser apresentado o contrato de locação, explicitando valores, acompanhado dos últimos três recibos

de pagamento do aluguel em favor do tocador com firma reconhecida.
4.3 A renda mensal é estabelecida pela média aritmética dos recebimentos dos seis últimos meses.

5. CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS
5.1 O documento deve estar atualizado com o respectivo valor da renda.
5.2 A renda mensal é estabelecida de acordo com o valor informado na CTPS.
6. EXTRATO DE FGTS
6.1 Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS nos últimos seis meses.

6.2 A renda mensal é estabelecida pela média aritmética dos valores de base de cálculo do FGTS dos seis
meses.

6.3 Por meio dos valores de recolhimentos obtém-se os valores bases de cálculo do FGTS, multiplicando-se o
valor do recolhimento por 12,5.

7. COMPROVANTE DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS
7.1 No documento devem constar as contribuições ao Regime Geral de Previdência Social.
7.2 A renda mensal é igual ao salário de contribuição.
7.3 Para os contribuintes individuais e facultativos, o salário de contribuição é estabelecido pelo valor do
recolhimento multiplicado por 5. uma vez que as contribuições correspondem a 20% do salário de
contribuição.

8. EXTRATO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS

8.1 Extrato de pagamento de beneficio obtido por meio de consulta no endereço http://www.mpas.gov.br.
8.2 A renda mensal é estabelecida de acordo com o valor do benefício obtido na consulta.
9. NOTAS FISCAIS DE VENDAS

9.1 As notas fiscais de vendas de mercadorias ou produtos são comprovantes de renda para atividade rural.
9.2 O valor médio mensal das vendas é estabelecido pela média aritmética dos valores de venda nos últimos
seis meses.

9.3 A renda mensal corresponderá a 30% do valor médio mensal das vendas.

Passo Fundo, 13 de julho de 2015.
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BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2015.
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ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA GERAL

Caixa

BANCOS CONTA MOVIMENTO
Bancos diversos

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Bancos diversos

CRÉDITOS A RECEBER
MENSALIDADES A RECEBER

Graduação em Filosofia

Graduação em Filosofia - optante FIES
MENSALIDADES CURSOS APERFEIÇOAMENTO
Diversos cursos

OUTROS VALORES A RECEBER

Alugueis a receber
Pagamentos de terceiros a recuperar
Conveniados Unisinos - IFIBE/PQD
Outros créditos a receber
Devedores diversos

ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS
Adiantamentos diversos

ESTOQUES

ESTOQUE DE MERCADORIAS

Estoque de livros

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Jornais, revistas a apropriar próx. exercício
Seguros a apropriar próx. Exercício
ATIVO NAO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais

Associação Missionária Sagrada Família
Ederci Severo

Maurício Dal Aqnol (Passo do Cruz)
Prefeitura Municipal de Itapema
Prefeitura Municipal de Maravilha SC
Conveniado UNISINOS - IFIBE/PQD

%

2015

5.737.866,66

100,00

6.193.228,04

100,00

348.926,40
28.563,26
811,03
811,03

6,08

8,48

2.196,14

0,04

525.403,20
342.352,89
17.452,01
17.452,01
3.033,51

0,50
0,01
0,01

5,53
0,28
0,28

0,05

2.196,14

0,04

3.033,51

0,05

25.556,09

0,45

5,20

25.556,09

0,45

321.867,37
321.867,37

209.327,07
15.195,23

3,65
0,26

65.932,12

1,06
0,33

5.412,01
9.783,22
20.185,00

0,09

20.185,00
173.517,84
5.311,45

0,17
0,35
0,35

3,02^
0,09

-

-

-

-

168.206,39
-

429,00

429,00
107.504,70

107.504,70
107.504,70
3.531,37

3.531,37
117,82
3.413,55
5.388.940,26

1.763.957,12
781.973,75
-

130.000,00
288.120,00

8.344,37
555.519,00
-

-

0,12
0,21

9.215,00

0,15

9.215,00

0.15

35.986,59

0,58
0,03

1.708,82
-

4.073,36
30.204,41
-

-

0,07
0,49
-

0,01
0,01
1,87
1,87

549,60
549,60

0,01

113.313,65
113.313,65

1,83
1,83

1,87

113.313,65

1,83

0,06
0,06

3.804,54

0,06
0,06

0,00
0,06

93,92
30,74
13,63
-

2,27
5,02
0,15
9,68
-

3.804,54
628,14
3,176,40
5.667.824,84

2.020.840,60
777.442,69
261.414,54
130.000.00
288.120,00
8.344,37
555.519,00
-

0,01

0,01
0,05

91,52
32,63
12,55

4,22
2,10
4,65
0,13

8,97
-

0,10

4.512,70

0,07

5.490,91

0,10

4.512,70

0,07

62,84
78,85

3.625.802,69

58,54
71,86

Imóveis terrenos

3.605.908,94
4.524.493,33
1.612.512,50

Edificações
Computadores e periféricos

2.008.742,89
103.802,79

INVESTIMENTOS
Investimentos
IMOBILIZADO

BENS EM OPERAÇÃO

Acervo bibliográfico
Equip. e material de uso didático

5.490,91

2,93

20.180,93
7.439,18
12.741,75

5,20

538.707,77

Equip. e utensílios de escritório
Máqunas e equipamentos

3.283.64
9.001,40
3.150,00

Máq. equip. com. som, vídeo e fotografia

1.690,90

28,10

35,01
1,81
9,39
0,06
0,16
0,05
0,03

4.450.216,72
1.562.512,50
2.008.742,89

104.489,38
535.402,32
3.283,64

25,23
32,43
1,69
8,64
0,05

11.001,40

0,18

3.150,00

0,05

1.690,90

0,03

M

ATIVO
Móveis e utensílios
Veículos

Bens em comodato - Condomínio Efiteo

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

(-)Depreciações e amortizações
INTANGÍVEL

Softwares e aplicativos

(-) Amortizações de softvk^ares

b _

me
29.929,59
115.087,18
98.584,67
(918.584,39)

{918.584,39)
13.583,29

%

201S

(16,01)

(824.414,03)

(16,01)

(824.414,03)

(13,31)

1,72

29.544,02
91.815,00
98.584,67

%

0,48
1,48
1,59
(13.31)

0,52
2,01

0,24

16.668,85

26.233,16

0,46

26.233,16

(12.649,87)

(0.22)

(9.564,31)

0,27
0,42

(0,15)

2016

%

5.737.866,66

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
PROVISÕES TRABALHISTAS
Provisão de férias

Provisão de FGTS sobre férias
Provisão de PIS sobre férias

OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS
INSS de empregados a recolher
IRRF de empregados a recolher
PIS a recolher

Mensalidade sindical a recolher

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS
Obrigações com recursos do FIES
Obrigações tributárias de terceiros
FORNEC.E PRESTADORES SERVIÇOS

198.750,45
198.750,45
151.327,86
138.832,90
11.106,63
1.388,33
13.793,61
5,718,09
6.635,62
1.341,74
98,16

100,00
3,46
3,46
2,64
2,42
0,19
0,02

0,24
0,10
0,12
0,02

3.503,04

0,00
0,06

196,15
3.306,89

0,00
0,06

14.922,17

0,26
0,26
0,26
0,26

14.922,17

Fornecedores diversos
ADIANTAMENTO DE CLIENTES

15.203,77
15.203,77

Adiantamentos de clientes

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Patrimônio social

Ajustes de exercícios anteriores
SUPERÁVITS E/OU DÉFICITS
Superávit/Déficit do exercício

5.539.116,21

96,54

6.082.664,67
6.032.664,67

106,01

50.000,00

105,14
0,87

(543.548,46)

(543.548,46)

(9.47)
(9,47)

%

2015

6.193.228,04

100,00

160.563,37

2,59
2,59
1,93
1,78

160.563,37
119.373,92
110.140,22
8.207,27

1.026,43

0,13
0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107,89
89,23
18,66
12.994,86

0,00
0,00
0,00

0,21

12.994,86

0,21

28.086,70
28.086,70

0,45

6.032.664,67
6.059.726,55

97,41
97,84
97,84

6.059,726,55

0.45

-

-

(27.061,88)

(0,44)

(27.061,88)

(0.44)

Passo Fundo, RS, 31 de dezembro de 201£.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS PERÍODOS DE 2016 E 2015.
%

2016

RECEITAS
RECEITAS DA ATIVIDADE EDUCACIONAL

RECEITAS DE EDÜCAÇAO

Curso de graduação em filosofia
Curso envelhecimento humano

Cursos especiais em cooperativismo

Cursos especiais em educação popular
Serviços educacionais
Curso de educação Inclusiva

Capacitação de português para surdos e libras
OUTRAS RECEITAS DE EDÜCAÇAO

Inscrição vestibular curso de filosofia
Inscrição de cursos e seminários
Outras receitas da educação
OUTRAS RECEITAS SUSTENTÁVEIS

SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, ASSESS.E OUTROS

. 1.503.638,51
553.678,64

100,00

541.348,64

36,00

326.511,94

21,71
3,99
2,89

59,941,70
43.500,00
85.970,00
1.455,00
-

23.970,00
12.330,00
300,00
11.100,00
930,00
733.805,60

507.704,63

36,82

5,72
0,10
-

1,59
0,82
0,02
0,74
0,06
48,80
33,77
33,77

2015

1.465.896,90
512.386,75

100,00
34,95

505.640,05
338.078,05
82.683,30
46.500,00
31.920.00

34,49

3.728,70

0,25
0,19

2.730,00
-

6.746,70
420,00
6.020,00
306,70

613.498,65

0,53
0,00

1,73
0,02

0,15

7.773,27

0,00

68,44

Juros e acréscimo curso direitos humanos
Juros de convenianos PQD/IFIBE Unisinos

1.462,64

3.382,20

Juros recebidos

Juros e acréscimos curso graduação filosofia

Rendas de ações de empresas
Rendimentos de aplicações financeiras
Juros e acréscimos cap.portugues e libras
Juros e acréscimos espec.educação popular
Juros e acréscimos aprof.educaçâo popular
Juros e acréscimos aprof.cooperativismo
Juros e acréscimos espec..cooperativismo

127,91

0,00
0,10
0,01

21.341,21

1,42

36,77
277,32
18,39
56,95
42,30

0,00

RECEITAS PATRIMONIAIS

182.370,36

Alugueis e arrendamentos

OUTRAS RECEITAS

179.700,15
2.670,21
17.723,21
17.723,21
126.824,15

OUTRAS RENDAS

126.824,15

Rendas diversas
VENDA DE MERCADORIAS
Venda de mercadorias

Distribuição de sobras
Outras receitas

Doações e contribuições de terceiros
Rendimentos de ações judiciais
Venda de bens do imobilizado e ganhos
RECEITAS COM TRABALHO VOLUNTÁRIO
Receitas com trabalho voluntário

518,21
3.287.78
4.094,42
59.460,60

59.463,14
89.330,12
89.330,12

0,02

0,00
0,00

0,00
12,13

41,85
26,21

343,21
2.247,04
37,69
15,97

Descontos auferidos

507.704.63

0,41
0,02

26,21

26.007,40

Prestação de serviços

-

0,46
0,03

384.162,91

384.162,91
22.399,42
177,20

RECEITAS FINANCEIRAS

23,06
5,64
3,17
2,18

-

664,60
10.333,71

1,53
0,01

-

0,23
0,05
0,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

173.078,61

11,81
11,78

1,18

172.749,50
329,11
33.857,71
33.857,71

8,43
8,43

340.011,50
340.011,50

23,19

0,03

384,63

11,95

0,18
1,18

0,22
0,27
3,95
3,95
5,94
5,94

-

113.016,75
-

226.610,12

0,02

2,31
2,31

23,19
0,03
-

7,71
-

15,46

-

-

-

-

if

%

2016

CUSTOS E DESPESAS
CUSTOS DA ATIVIDADE EDUCACIONAL
CUSTOS COM PESSOAL
Salários e ordenados

Décimo terceiro salário
Férias

FGTS.
P.I.S. Folha de salários

indenizações trabalhistas
Vale transporte
Auxílio creche

DESPESAS DA ATIVIDADE EDUCACIONAL
MANUTENÇÃO
Alimentação
Aluguéis diversos

Água e esgoto
PATRIMONIAIS

Bens duráveis de pequeno valor
Consertos e melhorias de casas/prédios
Consertos e melhorias de outros bens

Despesas com veículos

Manutenção da informática

2.047.186.97

100,00

932.585.86
932.585,88
684.740,40
67,174,50
99.713,55
68.201,11
8.584,83
83,95
1.315,52

45,55
45,55

2.772,00
1.010.997,90

4.010,62
2.714,24
562,68
733,70
42.333,54
1.105,04
17.067,91
11.007,00
7.469,94
682,81

33,45
3,28
4,87
3,33
0,42

0,00
0,06
0,14

49,38
0,20
0,13

2.923,63

0,03
0,04
2,07

2.456,78

6,03

104.199,06

6,98

104.199,06
442.714,27
118.245,52
12.148,47
866,97
3.615,62
4.626,89
26.272,11
28.540,05

6,98

122.230,00

5,97

Combustíveis

11.544,32

Contribuição sindical patronal

1.163,01
3.851,25
3.427,46
1.408,40
6.461,54
58.624,04

0,56
0,06
0,19

Estudos e cursos

Frete e transportes
Internet/intranet
Jornais e revistas

Material de expediente
Material de limpeza e higiene

Publicidade e propaganda
Telefone e telefax

Viagens e estadias

Serviços de pessoas físicas
Serviços de pessoas iurídicas
Serviços de residentes no exterior
EDUCACIONAIS

Contratos Serviços Institucionais: ASAFA
Coordenação cursos de especialização
Bolsa estágio remunerado
Perdas com créditos íncobráveis
TRIBUTARIAS

Despesas legais e judiciais
Impostos diversos
Taxas diversas

-

1.84

6.839,02
7.208,13
852,00
3.231,12

545.360,71

despesas com impressão materiais lES
Despesas com impressão de livros terceiros

0,36
0,20
0,16

0,54
0,36
0,03
0,24

0,05

ADMINISTRATIVAS

Contribuição associação de classe

51,37
38,13
3,52
4,77
3,63
0,46
0,47
0,07
0,33
47,16

0,83

6,03
26,64

Correio e telégrafos
Energia elétrica

-

100,00
51,37

27.461,77
1.151,50
8.180,00

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
Depreciações e amortizações
Despesas com condomínio

%

4.870,80
704.127,08
5.380,41

5.000,84
123.421,12
123.421,12

Seguros contratados

2015

1.492.958,78
766.986,74
766.986,74
569.290,45
52.545.11
71.168,70
54.185,01
6.885,64
6.956,23
1.084.80

0,17
0,07
0,32
2,86

-

0,08
0,55
0,46
0,48
0,06
0,22

29,65
7,92

0,81
0,06
0,24
0,31

1,76
1,91
-

377,56
1.441,10

0,02
0,07

11.026,40

30,00
2.635,42

0,00
0,13

515,26
1.336,75

0,74
0,09
0,03
0,09

13.348,51

0,65

6.945.56

0,47

63,20
6.785,60
3.107,68
53.851,74
53.373,00

0,00

-

-

4.512,00
7,083,41

0,22

65,891,55

3,22
3,93

80,494,50
155.503,31
5.333,33

0,35

1.400.50

7,60
0,26
6,30

109,992.95

3,52
1,97

18.323,50

13.526,26

0,15
0,66

38.485,73

1,88

1.150,00
3.174,64
8.986,00

32,972,88
12,44
5.500,41

0,00
0,27

128.984,93
72.000,00
40.349,41

3,109,26

1,61

-

22.648,14
-

1.326,95
0,72

7.658,33

0,45
0,21

3,61
3,57
7,37
-

1,52
-

-

0,08
0,21
0,60
0,09
0,00
0,51

1

CUSTOS E DESPESAS
FINANCEIRAS

Desconto graduação filosofia
Desconto Envelhecimento Humano e Espiritualidade
Despesas bancárias
Encargos financeiros
Comissões e descontos concedidos

GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GRATUIDADE EDUCACIONAL

Grad. Filosofia - Custo - PRÓPRIA -100 e 50%
Grad, Filosofia - Custo - PROUNI - 100%

OUTRAS DESPESAS DA ATIVIDADE EDUCACIONAL
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Custo mercadoria vendida
OUTRAS DESPESAS
DESPESAS DIVERSAS
Perdas com ativos reais

DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTÁRIO

2016
16.239,59
2.422,44
2.438,34
7.893,51
619,27
2.866,03

112.161,66
112.161,66

17.747,73
3.516,96
3.459,18
6.211,36
961,78
3.598,45

0,79
0,12
0,12
0,39
0,03
0,14

74.989,70
74.989,70

5,48

42.321,97
69.839,69

5,48
2,07
3,41

31.758,28
43.231,42

12.455,05
12.455,05

0,61
0,61

21.824,49
21.824,49

12.455,05

0,61

1.818,04

0,09
0,09

21.824,49
20,47

1.818,04
1.818,04
89.330,12
89.330.12

20,47
20,47

0,09

4,36

4,36
Despesas com trabalho voluntário
EFICIT
DO
exercício
DE 2016 E 2015.
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU D
2016
TOTAL DAS RECEITAS

TOTAL DAS DESPESAS
SUPERAVIT/OF F ICÍT DO EXERCÍCIO

A

j

(543.543.46)

Presidente
CPF n®.687.530.559-34

0,42
0,06
0,24
5,02

5,02
2,13
2,90
1,46

1,46
1,46

0,00
0,00
0,00
-

-

136,15

1.492.958,78

1

0,24
0,23

-

2015
1.465.896,90

(36,15)

1,19

-

100,00

%

1.503.638,51
2.047.186,97
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2015

%

(27.061,86)
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100,00
101,85
(1.85)
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INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA - ISAFA
CNPJ N° 92.047.646/0001-42

RUA DA FLORESTA, 1043
PASSO FUNDO - RS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2015.

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2016

_ 2015'^

1. ORIGENS DOS RECURSOS

Depreciações/Amortizações
Redução do realizável lonqo prazo
Ajustes de exercícios anteriores
TOTAL DAS ORIGENS

123.421.12
256.883.48
50.000,00

104.199.06

430.304,60

1Õ4:i99,Ò6

978.21

824,63

.

2. APLICAÇÕES DE RECURSOS
Aumento dos investimentos

Aumento do realizável a lonqo prazo
Aumento do Intangível
Déficit do Exercício
Aumento de imobilizado

TOTAL DAS APLICAÇÕES

3. VARIAÇÃO DO CCL(ORIGENS-APLICAÇÕES)

926.326.61

-

695.00

-

543.548.46
100.441.81

27.061,88
85.699.48

644.968,48

1.040.607,60

(214.663.88)

(938.408.54)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CCL
2016

Ativo circulante no início do período
Ativo circulante no final do período

AUMENTO/DIMINUIÇÃO ATIVO CIRCULANTE
Passivo circulante no início do período
Passivo circulante no final do período
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PASSIVO CIRCULANTE
4. AUMENTO/DIMINUIÇAO DO CCL

2015

525.403,20
348.926.40

1.445.512,63
525.403,20

(176.476,80)

■

(920.109,43)

160.563,37
198.750,45

144.264,26
160.563.37

38.187.08
(214.663,88)

16.299,11
(936.408,54)
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INSTITUTO DA SAGRADA família - ISAFA
CNPJ N". 92.047.646/0001-42
RUA DA FLORESTA. 1043
PASSO FUNDO - RS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Patrimônio Social
Saldo em 01/01/2015

6.532.328.18

incorporação sup./déficit de 2014

Transferencias de ajustes

(471,837.03)
(764,60)

Déficit do exercício de 2015
Saldo em 31/12/2015

6.059.726.55

Saldo em 01/01/2016

6.059.726,55

-

Incorporação sup/déficit de 2015

(27.061.88)

^uste de Exercícios Anteriores

-

Déficit do exercício de 2016

-

Saldo em 31/12/2016

6.032.664.67

Ajustes

Superávit ou

exerc. Ant.

Déficit

(764,60)

(471.837,03)

Patrimônio

Liquido
6.059.726,55

471.837.03

-

764.60
(27.061,88)

-

(27.061,88)
(27.061.88)

.

.

(27.061.88)

6.032.664,67
6.032.664,67

27.061.88

_

50.000.00
(543.548.46)

-

50.000,00

K543.548.46)

50.000.00
(543.548.46)

5.539.116.21
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INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA - ISAFA
CNPJ N°. 92.047.646/0001-42

RUA DA FLORESTA, 1043
PASSO FUNDO - RS

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA CORRESPONDENTE AOS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015.
MÉTODO INDIRETO
2016

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:
{+/- )Superávit / Déficit do período

2015

R$
(543.548,46)

R$
(27.061,88)

Ajustes p/conciliar resultado às dísponib. qeradas na$ atividades
(+/- ) Depreciações

123.421,12

(+/- ) Aiustes contábeis

104.199,06

50,000,00
(370.127.34)

Superávit ou Déficit Ajustado
Variações nos ativos e passivos circulantes
(+/- ) Variação mensalidades a receber

(5.984,30)

(+/- ) Variação adiantamentos/créditos diversos

(137.410,65)
273,17
256.883,48
5.808,95

(+/- ) Variação nas despesas do exercício seguinte
(+/- ) Variação no realizável a longo prazo
(+/-) Variação estoques
(+/- )Variação obrigações trabalhistas e tributárias
(+/- ) Variação obrigações com terceiros
{+/-) Variação fornecedores

45.747,55

3.395,15
1.927,31

(+/-) Outras contas passivas de curto e longo prazo

(12.882,93)

( = )Caixa liquido obtido/faplicado) das/nas atividades operacionais

(212.369.61)

_

77.137,18
(16.213,67)

1.235.977,90
(1.548,68)

(926.326,61)
6.273.99
7.303,18
(456,02)
(400,24)
9,852,19
391.599.22

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

( - ) Compra/aumento de imobilizado/investimentos/intanqíveí
( + ) Venda/baixa de imobilizado/investimentos/intangível
= )Caixa liquido obtldo/{apllcado) das/nas atividades de Investiniérilós

(141.330.38)

39.910,36
(101.420,02)

(91.639,17)
4.420,06

(87.219,11)

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
+ ) Empréstimos obtidos

_

( - ) Empréstimos pagos

_

= )Caixa liquido obtido/(aplioado) das/nas atividades de financiamento
Aumento/ídiminuição) do Caixa e Caixa Equivalente do Período

(313.789,63)

304.380,11

Caixa e Caixa Equivalente no início do Período

342.352,89

37.972,78

Caixa e Caixa Equivalente no Final do Período

28.563,26

342.352,89

1 .
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015.
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

O INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA - ISAFA, constituído e organizado pela Província do
Brasil Meridional da Congregação dos Missionários da Sagrada Família, fundado em 28 de
outubro de 1942, na Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, com a
denominação de Sociedade Civil Brasileira dos Missionários da Sagrada Família, assumindo
a denominação de Instituto da Sagrada Família (ISAFA), em 14 de dezembro de 1970, com

seus atos constitutivos registrados no Cartório de Registros Especiais de Santo Ângelo, no
livro n" 1, sob n° 28, posteriormente transferido para o Tabelionato de Registro Civil das
Pessoas Juridicas de Passo Fundo, registrado no livro A4, n° 498. inscrito no CNPJ sob n°
92.047.646/0001-42 é uma associação civil, com personalidade Jurídica de Direito Privado,
de caráter educativo, filantrópico, beneficente, sem fins lucrativos, com autonomia adminis
trativa, financeira e patrimonial, tendo como atividade preponderante a Educação, com sede
e foro na Rua da Floresta n° 1043, Bairro Petrópolis, na cidade de Passo Fundo - Rio
Grande do Sul, Brasil.

O ISAFA tem por finalidade promover a educação - Ensino Superior - Graduação e
Pós-Graduação, de forma contínua e permanente, respeitando o princípio da universalidade
do atendimento, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sendo-lhe

permitido para tanto: I. Criar e desenvolver no País os estabelecimentos que julgar
convenientes, dentro de suas possibilidades; II. Explorar economicamente, direta ou
indiretamente, o seu patrimônio, podendo consorciar-se, firmar parcerias e subcontratar; III.

Promover a educação cidadã através de projetos; IV. Exercer atividades de pesquisa
cientifica, cultural e artística; V. Manter e explorar serviços de editoração gráfica; VI. Manter e
explorar serviços de Livraria; VII. Criar, congregar, orientar, assessorar, dirigir, planejar,
subsidiar financeiramente, firmar contratos e convênios, incorporar e promover ação conjunta
com obras e instituições congêneres ou afins; VIU. Desenvolver atividades beneficentes e a
promoção do voluntariado na forma da lei.

NOTA 02- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Na elaboração das demonstrações contábeis de 2016, a Entidade adotou a Lei
11.638/2007, a Lei 11.941/09 que alteraram os artigos da Lei 6.404/76 em relação aos
aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. Essas
demonstrações foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil,
características qualitativas da informação contábil. Resolução CFC N° 1.374/11 (NBC TG),
que trata da Estrutura Conceituai para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações
Contábeis, Resolução CFC N° 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das
Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as
Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução
CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) que revogou a Resolução CFC N° 877/2000
- NBCT - 10.19, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e
procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações
patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a
serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC N°
1.330/11 (NBC ITG 2000 - RI)

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos
administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de

identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou
interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de

atos administrativc^. As d^rftnstrações contábeis, incluindo as notas explicativas,

i

elaboradas com base nos dispositivos legais e estatutários, serão transcritas no "Diário" da

Entidade e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A
documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis,
registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação
contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas

na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A Entidade mantém
em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS ADOTADAS
a) a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N°
1.296/10 (NBC TG 03)-R3 - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC
N° 1.376/11 (NBC TG 26)- Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores
contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em
conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de
liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão
sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
b) Aplicações de liquidez imediata; As aplicações financeiras estão demonstradas
pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do
balanço.
c) Ativos e passivos circulantes: os ativos e passivos circulantes estão sendo
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando
aplicável, os ativos e passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros
que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
d) Investimentos: Os investimentos estão contabilizados pelos valores originais
conhecidos, atualizados, quando aplicável, até o encerramento do exercício.
e) Imobilizado: os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, avaliação
ou construção, deduzida a depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas
quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.
Qualquer outro gasto é reconhecido como despesa quando incorrido.
f) Intangível: Os ativos intangíveis são registrados pelo custo de aquisição deduzida da
amortização.
g) Depreciações e Amortizações: foram calculadas e estão sendo apresentadas pelo
método linear. A entidade apurou a estimativa de vida útil dos bens integrantes do
ativo Imobilizado e Intangível, sendo que as taxas médias de depreciação e
amortização utilizadas estão demonstradas nas notas 09 e 10.
h) Provisão para férias e encargos: As férias bem como os seus encargos foram
provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do
balanço.
1) As receitas e as despesas: Foram apropriadas pelo regime de competência. As
receitas e despesas são reconhecidas, respeitando todos os princípios contábeis.
j) Apuração do resultado: O resultado foi apurado segundo o regime de competência.
Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações
estão reconhecidos no resultado.

k) Prazos: os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, até o encerramento do exercício
seguinte, são classificados como circulante. Os valores exigidos após o exercício
seguinte foram classificados como longo prazo.
1) Doações e contribuições: A entidade, nos exercícios de 2016 e 2015, não recebeu
doações ou subvenções governamentais. Recebeu apenas doações de Pessoas
Físicas ou Jurídicas sdm restrição

lâ

NOTA 05-ESTOQUES

Os estoques foram avaliados pelo custo ou valor líquido realizável, dos dois o menor.
Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se a
livros e outras mercadorias destinadas para a comercialização.

NOTA 06 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Este grupo é composto pelos seguros e assinaturas contratados, cujo período de
vigência beneficia o exercício seguinte e estão representados pelo seu valor nominal.

NOTA 07 - ATIVO NÃO CIRCULANTE(REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)
Os saldos apresentados nesta conta estão atualizados até a data do balanço e referese a depósitos judiciais e créditos junto a diversos devedores, com prazo de
realização/recebimento superior a doze (12) meses.
NOTA 08- ATIVO NÃO CIRCULANTE(INVESTIMENTOS)
Os saldos apresentados neste grupo referem-se a ações de outras empresas e saldos
de quota capital junto a cooperativas de crédito e estão sendo apresentados pelo seu valor
original, atualizado por distribuição de sobras ou juros ao capital próprio.
NOTA 09 - ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)
Os saldos das contas do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição,

avaliação ou construção, tendo sido depreciados/amortizados conforme demonstramos no
quadro abaixo;
Tx Deprec.

2016

2015

Anual

DESCRIÇÃO DOS BENS
Imóveis - terrenos

Média
s/Resídual
-

2,39%
7.19%

Edificações
Acervo bibliográfico

10,83%

Computadores e Periféricos
Eguip.e Mat.de uso Didático
Equip.e Utensílios de Escritório
Máquinas e Equipamentos
Máq.Equip. Foto Vídeo Som
Móveis e Utensílios

9,00%
4,19%
6,34%
7,50%
6,16%

Veículos

12,21%

Máq.Equip. Foto Vídeo Som - Comodato
Máquinas e Equipamentos - Comodato

4,44%
3,96%
3,74%
14,62%

Móveis e Utensílios - Comodato

Computadores e Periféricos - Comodato
Equip.de Segurança - Comodato
Equip e Mat-de uso Didático - Comodato

6.01%

2,99%

Totais

Aquisições

Residual

1.562,512,50
1.684.231.24

178.577,95
47.863,71
2.199,02

6.045,33
1.859,72
857,57
18.382,12

73,353,11
5.971,28
7,623.94

50.000,00
0,00
3.305,45

6.488,41
0,00

ção
0,00

0,00
0,00
0,00
115,82

52.729.44
21.833,46
14.400.44

0,00

290,64

0,00

1.702,22

0,00
0,00
771,13
79.787,18

0,00

776,10
243,24

385.56
37.706,76

0,00

0,00

21.331,14
773,16

0,00
0,00

0,00
0,00

993,12
2.093,40

0,00

0,00

134.16

0,00
0,00

0.00
0,00

140.352,17

39.910,36

2.537,40
9,60
120.335,56

16.463.53
329,55

19.452,96
79,16
3.625.802,69

Deprecia

Baixas

0,00

106,92
2.083,34

Residual

1.612.512,50
1.631.501,80
160.049,94
39.835,86
1.908,38

3.567.01
1.616,48
750,65
16,684,35
94.102.39
5.198.12

6.630,82
14.370,13
195,39
16.915.56
69,56

3,605.908,94

NOTA 10 - ATIVO NÃO CIRCULANTE (INTANGÍVEL)
Os bens componentes do ativo intangível estão registrados pelo custo de aquisição,
deduzida a devida amortização. Abaixo demonstra-se os valores e variações ocorridas no
exercício de 2016:

Tx Amortiz,
Anual Média
s/Residual

DESCRIÇÃO DOS
BENS

Software e aplicativos

15.36%

Totais

/

2016

2015
Residual

Aquisições

Baixas

Amortização

Residual

16.668,85

0,00

0,00

3,085,56

13,583,29

16.668,85

0.00

0.00

3.085,56

13.583,29

NOTA 11 - DAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO(PASSIVO CIRCULANTE)
As obrigações foram cumpridas nos prazos e as provisionadas estão representadas
pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações tributárias,
empregaticias, fiscais, fornecedores, outros débitos, adiantamento de clientes e outras
obrigações bem como a provisões sociais.
NOTA 12- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio liquido, com saldo iniciai de R$ 6.032.664,67, passou a R$ 5.539.116,21,
tendo ocorrido, no decorrer do exercício, as seguintes modificações:

a) Superávit ou Déficit do Exercício: Com saldo inicial de (R$ 27.061,88) passou para (R$
543.548.46) pelas seguintes operações: transferência do déficit do exercício de 2015 para
o patrimônio social no valor de R$ 27.061,88 e pelo registro do déficit do exercício de
2016 no valor de(R$ 543.548,46);

b) Patrimônio Social: Com saldo inicial de R$ 6.059.726,55 passou para R$ 6.032.664,67
através da absorção do déficit do exercício de 2015 no valor de(R$ 27.061,88);
c) Ajustes de Exercícios Anteriores: Foi constituído, no exercício de 2016, ajuste no
montante de R$ 50.000,00 referente ao registro da aquisição de um terreno lote urbano
nr.1, da quadra 2, loleamento Flor Serrana, Palma Soía/SC com área de 252m^, recebido
em doação em exercícios anteriores.

NOTA 13 - RESULTADO DO EXERCÍCIO
O déficit do exercicio de 2015 foi e o de 2016 será absorvido pela conta patrimônio

social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e de acordo com a resolução
1.409/2012 que aprovou a ITG 2002(RI)- Entidades sem finalidade de lucros em seu item
15.

NOTA 14 - CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
As receitas e despesas da entidade foram classificadas em três grandes grupos,
sendo eles receitas e despesas educacionais, outras receitas e despesas educacionais e
outras receitas e despesas.

NOTA 15- DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
A entidade recebeu em 2016 e 2015 doações e/ou contribuições de pessoas físicas e
ou jurídicas no montante de R$ 4.094,42 e R$ 113.016,75 respectivamente. A entidade não
recebeu, em ambos os exercícios, subvenções e/ou assistências públicas, apenas doações
de pessoas físicas e jurídicas sem restrição.
NOTA 16 - PROVISÃO PARA PERDAS

A entidade não efetuou a provisão para perdas de recebimento de crédito conforme
preconiza a Resolução CFG n° 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1), item 14, por não
haver, nos exercícios 2016 e 2015, expectativa de perdas, em contas de créditos a receber.
NOTA 17 - PROVISÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES

Em atendimento a Resolução CFG 1.180/09, que aprovou a NBC TG 25, a
administração da entidade entendeu não ser necessário o registro contábil de contingências
ativas e/ou passivas, por não existir, até a data do balanço, processos com possíveis ou
prováveis perdas.

NOTA 18 - SEGUROS CONTRATADOS

A entidade mantém seguros para os bens do imobilizado, em montante considerado
suficiente pela Administraçâoipara cobrir eventuais riscos, decorrentes de suas atividades.

NOTA 19 - DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados nas finalidades institucionais de
conformidade com o Estatuto, demonstrados pelas despesas e investimentos patrimoniais.
NOTA 20 - TRABALHO VOLUNTÁRIO
Conforme Resolução CFG n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) item 19, a
Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado,

que é composto pelo trabalho voluntário dos membros integrantes dos órgãos da
administração, no exercicio de suas funções. Em 2016, o montante registrado relativo a
trabalho voluntário foi de R$ 89.330,12. O valor está registrado em conta específica e
reconhecida na receita e na despesa.

NOTA 21 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução
CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N°
1.296/10 (R3) que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método
adotado pela entidade na elaboração do Fluxo de Caixa foi o indireto.
NOTA 22 - AJUSTE A VALOR PRESENTE

Em cumprimento a Resolução CFC N° 1.151/09 (NBC TG 12) e a Lei 11.638/07 a
Entidade não efetuou o ajuste de valor presente das contas de Ativos e Passivos Circulantes
(saldos de curto prazo), pois a sua Administração entendeu que tais fatos não representam
efeitos relevantes. Ainda, em atendimento as legislações supracitadas, a Entidade deve
efetuar o Ajuste Valor Presente (AVP)em todos os elementos integrantes do ativo e passivo,
quando decorrentes de operações de longo prazo. O valor presente representa o valor de um
direito ou obrigação descontadas as taxas, possivelmente de mercado, implícitas em seu
valor original, buscando-se registrar essas taxas como despesas ou receitas financeiras. Ao
analisarmos os saldos contábeis (operações e/ou critério da essência sobre a forma) dos
itens que estão compondo os ativos e passivos não-circulantes da Entidade, a Administração
entendeu não ser necessário efetuar o Ajuste ao Valor Presente, pois essas rubricas
(elementos dos ativos e passivos não circulante) não se enquadram nos critérios de
aplicação e mensuração da Resolução CFC N° 1.151/09 que aprova NBC TG 12.

NOTA 23- REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS
Conforme a Resolução CFC N° 1.292/10 (R3) que aprova (NBC TG 01) e Resolução
1.409/12 que aprova a ITG 2002 (RI), a entidade testou a recuperabilidade dos ativos no
exercício de 2016 com a finalidade de verificar a existência de indicação de que um ativo
possa ter sofrido desvalorização significativa. Como resultado da análise, constatou-se que
esses ativos encontram-se registrados contabilmente por um valor inferior aquele possível de
ser recuperado por uso ou por venda, não demonstrando assim, distorções em seu
patrimônio.

NOTA 24 - REQUISITOS DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
O ISAFA é uma associação civil, com personalidade Jurídica de Direito Privado, de
caráter educativo, filantrópico, beneficente, sem fins lucrativos, com autonomia adminis

trativa, financeira e patrimonial, tendo como atividade preponderante a Educação. É imune a
Incidência de impostos por força do artigo 150, inciso VI alínea "c" e seu parágrafo 4° e artigo
195 parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, e, para tanto: a) não
distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; b) aplica
integralmente no pais os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e, c)
mantém a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades

capazes de assegurar sua ex^idão.

NOTA 25- UNIDADE MANTIDA

O INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA - ISAFA, mantém uma Escola de Ensino
Superior, denominada INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER - IFIBE,
localizada na Rua Senador Pinheiro n° 350 na cidade de Passo Fundo/RS. Funciona na

Escola o Curso de Filosofia devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação. A Escola
é optante pelo PROUNI.

NOTA 26 - CRITÉRIO UTILIZADO PARA A APLICAÇÃO DE RECURSOS EM
GRATUIDADES

Para a concessão de gratuidades nos anos de 2015 e 2016, a Entidade seguiu os
critérios previstos na Lei n° 12.101 de 27 de novembro de 2009 e Decreto n° 8.242 de 23 de
maio de 2014. Para atingir o limite exigido em lei, a Entidade ofertou bolsas pelo PROUNI e
não tendo estudantes contemplados suficientes para atingir aquele limite, a entidade lançou
edital de bolsas próprias visando complementar o número necessário de bolsas de 100% e
50%.

NOTA 27- DA CONCESSÃO DE RECURSOS EM GRATUIDADES

O ISAFA, em 2016, aplicou recursos em gratuidades, totalizando o valor de R$
112.161,66, sendo parte aplicado no programa de bolsas da entidade e parte em bolsas do
PROUNI.

NOTA 28 - PROPORCIONALIDADE DE UMA BOLSA INTEGRAL PARA CADA CINCO
(05) ALUNOS PAGANTES - ANO BASE 2015
Alunos

Mês/Ano

Matriculados

(-)
Bolsas

100%

(=) Alunos
Pagantes

Proporcionalidade

09

1/5-Lei 12.101

Bolsas

Integrais
Concedidas

Atende a

Legislação

01/2015

54

10

44

10

Sim

02/2015

66

13

53

11

13

Sim

03/2015

71

15

56

12

15

Sim

04/2015

71

15

56

12

15

Sim

05/2015

66

13

53

11

13

Sim

06/2015

66

13

53

11

13

Sim

07/2015

57

12

45

09

12

Sim

08/2015

57

12

45

09

12

Sim

09/2015

57

12

45

09

12

Sim

10/2015

57

12

45

09

12

Sim

11/2015

57

12

45

09

12

Sim

12/2015

56

12

44

09

12

Sim

NOTA 29 - PROPORCIONALIDADE DE UMA BOLSA INTEGRAL PARA CADA CINCO

(05) ALUNOS PAGANTES - ANO BASE 2016
Alunos

Mês/Ano

Matriculados

(■)
Bolsas

100%

{-) Alunos

Proporcionalidade

Pagantes

1/5-Lei 12.101

Bolsas

Integrais
Concedidas

Atende a

Legislação

01/2016

44

11

33

07

11

Sim

02/2016

51

15

36

08

15

Sim

03/2016

58

19

39

08

19

Sim

04/2016

55

20

35

07

20

Sim

05/2016

54

19

35

07

19

Sim
Sim

06/2016

54

19

35

07

19

07/2016

49

16

33

07

16

Sim

08/2016

48

15

33

07

15

Sim

09/2016

48

15

33

07

15

Sim

10/2016

48

15

33

07

15

Sim

11/2016

48

15

33

07

15

12/2016

48

/ ">5

33

07

15

Sim
Sim

NOTA 30 - APLICAÇÃO EM GRATUÍDADES - BOLSAS PRÓPRIAS
A Assistência Educacional própria é feita por processo seletivo para alunos carentes,

de acordo com o programa de Assistência Educacional do IFIBE, Escola mantida,

regulamentado pelas normas expedidas pelo Conselho de Administração e encontra-se

contabilizada em conta própria - gratuidades educacionais - e consta no relatório de
atividades da entidade.

NOTA 31 - PERCENTUAL DAS MENSALIDADES APLICADAS EM DESPESAS COM
PESSOAL

, .

„ „^

A entidade atendeu, nos exercícios de 2016 e 2015, o previsto no inciso III letra c do

artigo 12 da Instrução Normativa SRF nM 13 de 21 de setembro de 1998, que trata da
destinação das despesas com pessoal docente e técnico administrativo incluídos os
encargos sociais, de pelo menos 60% das mensalidades, conforme demonstração abaixo.
Descrição

Rpnpita liquida de mensalidades
Percentual de 60% a aplicar
Valores aplicados:

2015

2016

512.386,75
307.432,05

553.678,64

332.207,18

2015

2016

701.045,29

853.027,92
76.785,94

Salários
Fncaraos sociais

61.070,65
4.870,80
766.986,74

2.772,00

Benefícios sociais

932.585,86

Total aplicado

NOTA 32- BENEFÍCIOS COM A ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
O benefício usufruído pela entidade com a isenção da cota patronal do INSS e outros
está demonstrado no quadro abaixo:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS
DESCRIÇÃO
INSS - Isenção da cota patronal
INSS - Isenção terceiros
INSS - Isenção S.A.T.
INSS - Isenção Autônomos
Total das isenções

2015

2016

Valor R$
163.464,39
47.404,69
8.173,22
16,098,90
235.141,20

Valor R$
136.230,97
39.506,98
6-811,57
10,674,60

193.224,12

Passo Fundo, RS, 31 de dezembn de 2016,

Lotário José Niederle
Presidente

CPF n. 687.530.559-34

Ju b Tádeu
Técnico erV Contabilidad

OS
CRC/RS 2

CPF n. 245.670.590-04
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Instituto da Sagrada Família
Decreto de Utilidade Pública Federal n'91.904 de 12 de novembro de

1985 - D O U. 13-11.85 Cert. de Entidade Fins Filantrópicas de
04.02.1986 CNPJ 92.047 646/0001-42

Rua da Floresta. 1043 Fone:(0xx54)3313-2107 CEP 99.051-260
PASSO FUNDO - RS

DECLARAÇÃO

Declaro para fms de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência

Social - CEBAS MEC, que a entidade INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA, inscrito no
CNPJ sob n° 92.047.646/0001-42, com sede na Rua da Floresta, 1043, Bairro Petrópolis, na
cidade de Passo Fundo/RS, não possuí auditoria independente, pois sua receita bruta anual é
inferior ao limite estabelecido na Lei Complementar n° 123.

Passo Fundo/RS, 30 de novembro de 2017.

4'/UO
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Lotário José Niederle

Presidente do Instituto da Sagrada Família

RECEITA EFETIVAMENTE RECEBIDA

Instituto da Sagrada Família
Decreto de Utilidade Pública Federal n® 91.904 de 12 de novembro de

1985 - D.O U 13 11,85 Cert. de Entidade Fins Filantrópicos de
04.02 1986 CNPJ 92.047 646/0001-42

Rua da Floresta. 1043 Fone:(0xx54)3313-2107 CEP 99.051-260
PASSO FUNDO - RS

APURAÇÃO DA BASE DE CALCULO DA RECEITA ANUAL EFETIVAMENTE
RECEBIDA

Valores

Descrição
1.1

Mensalidades a receber no início do exercício

1.2

(+) Receita bruta de mensalidades do exercício

1.3

(-) Valor de bolsas de estudo integrais e parciais (Lei n®

12.101/2009)
1.4 (-) Valor de outras bolsas de estudo integrais e parciais
1.5 (-) Devolução de mensalidades do exercício
1.6 (-) Descontos concedidos
1.7 (-) Perdas no recebimento de mensalidades
1.8 (-) Mensalidades a receber no final do exercício
1

(=) Total receita anual efetivamente recebida apurada pela análise

R$ 20.180,93
R$326.511,94
R$ 112.161,66
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.422,44
RS 13.526,26
R$ 15.195,23
R$ 203.387,28

técnica(A)

Passo Fundo, 30 de novembro de 2017.

c
Lotário José Niederle

Presidente do Instituto da Sagrada Família

Instituto da Sagrada Família
Decreto de Utilidade Pública Federa! n® 91.904 de 12 de novembro de

1985 - D.O U. 13.11.85 Cert. de Entidade Fins Filantrópicos de
04,02.1986 CNPJ 92.047.646/0001-42

Rua da Floresta. 1043 Fone:{0xx54)3313-2107 CEP 99.051-260
PASSO FUNDO - RS

APURAÇÃO DA BASE DE CALCULO DA RECEIA BRUTA ANUAL

Descrição

Valores

LI

Receita bruta de mensalidades da graduação/seq. do exercício

1.2

Receitas bruta de extensão

R$ 326.511,94
R$214.836,70
R$ 12.330,00
R$21.341,21
R$ 182.370,36
R$ 0,00
R$ 4.094,42
R$ 507.704,63
R$ 4.666,19
R$ 17.723,21
R$ 122.729,73
R$ 89.330,12
RS 1.503.638,51

Outras receitas de serviços educacionais
Rendimentos
de aplicações financeiras
1.4
Receita de aluguéis
1.5
Venda de bens não integrantes do ativo imobilizado
1.6
Doações de particulares
1.7
Receita com atividades sustentáveis (assessorias e editoração)
1.8
Receitas financeiras (descontado rend. de aplicação financeira)
1.9
1.10 Venda de mercadorias (livros)
1.11 Outras receitas (descontado doações de particulares)
1.3

1.12

Receita com trabalho voluntariado

(=)Total receita bruta anual(A)

Passo Fundo, 30 de novembro de 2017.
/
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Lotário José Niederle

Presidente do Instituto da Sagrada Família

PLANO DE ATENDIMENTO NA ÁREA

DE EDUCAÇÃO

Instituto da Sagrada Família
Decreto de Utilidade Pública Federal n'' 91 904 de 12 de novembro de

1985 - D O U 13 11.85 Cert. de Entidade Fins Filantrópicos de
04.02.1986 CNPJ 92.047.646/0001-42

Rua da Floresta, 1043 Fone;(0xx54)3313-2107 CEP 99.051-260
PASSO FUNDO - RS

RELATÓRIO DO PLANO DE ATENDIMENTO PRECEDENTE (2013-2017)

A Comissão de Assistência Educacional (CAE) do Instituto Superior de Filosofia Berthier
(IFIBE), no uso de suas atribuições previstas nesta Resolução do Programa de Assistência
Educacional (PAE) aprovado pelo Conselho Diretor do IFIBE na Resolução já referida, em
atendimento à Resolução n® 2, de 30/11/2009 do Instituto da Sagrada Família (ISAFA),
Mantenedora do IFIBE, em consonância com o disposto na legislação sobre filantropia. Lei n®
12.101/2009 e o Decreto n® 8.242, de 23 de maio de 2014, dispõe sobre o Relatório do Plano
de Atendimento Precedente (2013-2017).

Número de Ilolsas Educacionais PREVISTAS para 2013-2017

Número

2013

2014

2015

2016

2017

alunos

75

75

75

75

75

assistência

7

7

5

5

5

10

10

10

10

10

0

0

2

2

2

de

matriculados
Bolsas

de

educacional de 100%

Bolsas PROUNI 100%
Bolsas

de

assistência

educacional de 50%

Número de Bolsas Educacionais REALIZADAS nos anos de 2013-2017
Número

2013

2014

2015

2016

2017

alunos

75

72

71

58

41

assistência

12

11

8

9

10

7

5

7

11

13

2

2

1

0

0

de

matriculados

Bolsas

de

educacional de 100%
Bolsas PROUNI 100®/o
Bolsas

de

assistência

educacional de 50%

Observação:

1 - Constata-se que ao longo dos anos previstos no Plano de Atendimento (2013 a 2017) a
mantenedora disponibilizou oferta de bolsas ProUni, mas como não houve preenchimento
destas vagas, a instituição concedeu bolsas próprias integrais. Observa-se também que nos de
2016 e 2017 houve uma redução de matriculados, principalmente de alunos vindos das
Dioceses e Instituições Religiosas.

Passo Fundo/RS,30 de novembro de 2017.

rüo
Lotário José Niederle

Presidente do Instituto da Sagrada Família
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ENTIDADE MANTENEDORA:INSTITUTO DA SAGRADA FAMÍLIA

CNPJ N^gz.OAT.eae/oooi-AZ
PLANO DE ATENDIMENTO

PERÍODO PRETENDIDO DE CERTIFICAÇÃO DE 2018 A 2022
1. Estimativa de distribuição de bolsas de estudo(*)
2018

2019

2020

2021

2022

Número de alunos matriculados

X

X

X

X

X

Bolsas integrais

X

X

X

X

X

Bolsas integrais para alunos com deficiência
Bolsas integrais e em tempo integral
Outros tipos de bolsas (especificar)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bolsas parciais 50%

X

X

X

X

X

X

X

Educação Básica

Outros tipos de bolsas parciais (especificar)
Benefícios (especificar o tipo)
Educação Superior
Número de alunos matriculados

Bolsas integrais ProUni

X

X

X

X

X

X

X

X

2018

2019

2020

2021

2022

75

75

75

75

75

8

S

S

8

8
5
X

Bolsas integrais (recursos próprios)
Bolsas integrais (pós graduação Strictu Senso)

5

5

5

5

X

X

X

X

Outros tipos de bolsas integrais

X

X

X

X

X

4

4

4

Bolsas parciais 50% ProUni

4

4

2
2
Bolsas parciais 50% (recursos próprios)
X
X
X
X
Bolsas parciais 50% (pós graduação Strictu Senso)
X
X
X
X
Outros tipos de bolsas parciais 50% (especificar)
X
X
X
X
Benefícios (especificar o tipo)
Obs: Previsão feita com base no artigo 13-B inciso II da Lei 12.141/2009. A entidade não é optante pelo ProunI.
2

2

2
X

X
X

(*) a instituição deverá demonstrar a concessão de bolsas de estudo e benefícios complementares para o período de certifícação
pretendido, conforme art. 38-A da Lei n" 12.101 de 2009, artigo 29, Inciso II, alínea "c", do Decreto n° 7.237 de 2010. As informações
devem ser consolidadas pela mantenedora.

2. Montante destinado ás bolsas de estudo e benefícios complementares(em R$ milhares)
Educação Básica
Receita bruta anual de mensalidades

2020

2021

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

2018

2019

X

Bolsas integrais

X

X

X

Bolsas integrais para alunos com deficiência
Bolsas integrais e em tempo integral
Outros tipos de bolsas (especificar)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bolsas parciais 50%

X

X

X

X

X

Outros tipos de bolsas parciais (especificar)
Benefícios (especificar o tipo)

X

X

X

X

X

X

X

2018

2019

2020

2021

2022

X

Educação Superior
Receita bruta anual de mensalidades

X

X

RS

642.996,00

RS

675.144,00

RS

708.894,00

RS

744.336,00

RS

781.551,00

75.615,36

RS

79.395,84

RS

83.365,44

47.259,60

RS

49.622,40

RS

52.103,40

Bolsas integrais Prouni

RS

68.586,24

RS

72.015,36

RS

Bolsas integrais (recursos próprios)

RS

42.866,40

R$

45.009,60

RS

Outros tipos de bolsas integrais

X

X

X

X

X

Bolsas parciais 50% Prouni

RS

34.293,12

RS

36.007,68

RS

37.807,68

RS

39.697,92

RS

41.682,72

Bolsas parciais 50% (recursos próprios)
Bolsas parciais 50%(Pós graduação strictu sensu)
Outros tipos de bolsas parciais (especificar)
Benefícios (especificar o tipo)

RS

17.146,56

RS

18.003,84

RS

18.903,84

RS

19.848,96

RS

20.841,36

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Informações sobre o público alvo, critérios de seleção e implementação do plano de atendimento(**)
(♦*) preencher Informações qualitativas referentes aos beneficiários, bem como anexar modelos de documentos que comprovem o

procedimento de aferição do perfil socioeconômico e dos critérios de seleção. Apresentar informações sobre os diferentes tipos de
atentimento e concessões de bolsas em cada mantida.

Instituto da Sagrada Família
Decreto de Utilidade Pública Federal n® 91,904 de 12 de novembro de
1985 - D.O.Ü. 13.11,85 Cert. de Entidade Fins Filantrópicos de
04.02,1986 CNPJ 92,047,646/0001-42

Rua da Floresta. 1043 Fone:(0xx54)3313-2107 CEP 99,051-260
PASSO FUNDO - RS

TERMO DE APRESENTAÇÃO DO PÚBLICO ALVO,CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO 2018-2022

Em acolhimento da apuração do Plano de Atendimento, o INSTITUTO DA SAGRADA
família, por meio deste, apresenta o público alvo, os critérios de seleção e implementação
do Plano de Atendimento dos anos de 2018 a 2022 (período pretendido de vigência da
certificação).

1 - Em atendimento às legislações da filantropia. Lei n° 12.101/2009 e Decreto n° 8.242/2014,
a entidade executará sua assistência educacional por meio da concessão de bolsas de estudos,
via ProUni ou Bolsas Filantrópicas de 100% ou 50%. A instituição ofertará bolsas de estudos,
obedecendo a proporcionalidade de uma bolsa de estudos integral para cada 5 alunos
pagantes.

2- Como público alvo da ofertar de bolsas de assistência educacional, a instituição respeita o
princípio da universalidade de atendimento, com atenção às classes marginalizadas, em
vulnerabilidade social, que pertencem ou não a grupos organizados pela luta dos direitos
humanos,sem distinção de gênero, idade, etnia, sexualidade, cor, crença ou nacionalidade.
3 - Para a concessão de bolsas de estudo do tipo ProUni, a instituição ofertará 8 bolsas

integrais e 4 bolsas parciais(50%)anuais conforme legislação e regras pré-estabelecidas pelo
Programa Universidade para Todos. Em caso de não preenchimento das bolsas ofertadas pelo
ProUni, a mantenedora ofertará bolsas integrais e parciais(50%), abrindo editais de concessão
de assistência educacional, levando em consideração o grau de carência e a renda bruta

familiar per capta. Estas bolsas serão ofertadas para atendimento do estabelecido e exigido
pela legislação da filantropia.

4 - A mantida responsável pela concessão das bolsas de estudos será o INSTITUTO
SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER - IFIBE, sediada na Rua Senador Pinheiro, 350,

Bairro Rodrigues, Passo Fundo/RS, CNPJ: 92.047.646/0006-57, registrada sob código e-MEC
1536.

Passo Fundo/RS, 30 de novembro de 2017.

Lotário José Niederle

Presidente do Instituto da Sagrada Família
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APRESENTAÇÃO

A presente consultoria tem por objetivo, neste momento, analisar qualitativamente os
principais temas e demandas que podem impactar na mudança do marco regulatório do
Ensino Fundamental e Médio, a partir do levantamento dos principais temas e demandas
categorizados nos Projetos de Lei identificados quantitativamente sob a temática das referidas
etapas da educação básica, que foram apresentados no âmbito do Senado e da Câmara dos
Deputados, durante os últimos cinco anos (01.01.2012 a 31.07.2017); bem como analisar e
sistematizar os principais temas dos projetos de lei e as principais demandas de mudança no
marco regulatório da educação infantil, no espaço e tempo supracitados.
Metodologicamente, consolidada a compreensão do que seja um Projeto de Lei,
distinguindo-o de outras proposições, a investigação prosseguiu transitando por duas
vertentes, de ordem quantitativa e qualitativa. A busca de Projetos de Lei e Propostas de
Emendas Constitucionais, em trâmite e arquivadas, nos sites das Casas do Congresso
Nacional, no interregno acima definido, partiu da definição dos descritores educação infantil,
ensino infantil, creche(s) e pré-escola(s), identificando 21 proposições no Senado Federal e
102 na Câmara dos Deputados. Como também foi verificado que outras proposições
implicitamente referem a educação infantil no bojo da ementa ou do próprio texto da
proposta, foi revisitado o levantamento realizado no Produto 1, sob o descritor educação
básica, que é nível de ensino que contempla a referida etapa sob pesquisa, apurando outras 87
proposições no Senado Federal e 356 na Câmara dos Deputados.
Quantificadas as proposições e os temas predominantes, a pesquisa sob a temática da
Educação Infantil alcançou pesquisa da temática do Ensino Fundamental e Médio, permitindo
à Consultoria identificar e analisar os principais temas que podem impactar em mudança do
marco regulatório da Educação Básica.
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5

1. INTRODUÇÃO

A presente consultoria tem por objetivo, neste momento, à elaboração de estudo
analítico acerca dos temas formalizados nos projetos de lei apresentados no âmbito do
Congresso Nacional, durante os últimos cinco anos, incluindo as principais demandas que,
direta ou indiretamente, podem impactar na mudança do marco regulatório do ensino
fundamental e médio, por meio a atividade de levantamento dos principais temas das
proposições apresentadas e demandas de mudança do referido marco regulatório.
Insta ressaltar que esta análise dos principais temas e demandas identificadas é
possível em função de documento técnico anteriormente apresentado como Produto 1 da
Consultoria, que cartografou todas as proposições apresentadas no Congresso, no período
supracitado, categorizando-os segundo o assunto tratado, daí aquele documento técnico ter
justificada que a razão do então estudo desenvolvido decorrer de um objetivo mais
abrangente, que neste momento limita-se ao estudo analítico sob a perspectiva de impacto
direito ou indireto na mudança do marco regulatório, para futuramente tratar sobre temas não
contemplados pela legislação vigente atualmente, sob o propósito de verificar que a temática
descoberta merece espaço e atenção para debate no contexto hodierno da educação básica.
Outrossim, este momento da consultoria também desenvolve a atividade de
sistematização e análise dos principais temas dos projetos de lei e as principais demandas de
mudança do marco regulatório da educação infantil.
Como justificativa aos estudos envidados, reitera-se a importância de sistematizar um
acervo propositivo que, no contexto da atualização do marco regulatório da Educação Básica,
possa nortear os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Ministério da Educação, evidenciando
o que vem sendo pensado e produzido legislativamente, de modo a revelar questões
emergentes, priorizadas, recorrentes, inoportunas, restritas ou omitidas, ou mesmo múltiplos
6

enfoques e perspectivas, uma vez que as diretrizes e bases da educação configuram tarefa
objeto

de

contínua

construção,

por

meio

de

(re)organização,

(re)formulação

e

(re)consolidação da base legal hoje existente, em função das demandas e anseios de uma
sociedade que não se mantém estática ao contexto temporal da promulgação da Lei Ordinária
Federal n. 9.394, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, comumente
conhecida como LDB.
Se fatores sociais, econômicos, culturais, dentre outros, contribuem para uma
transformação da sociedade, é preciso identificar o estado da arte, no sentido de situar onde
estamos, para avaliar para onde vamos, sob verdadeira subsunção ao método Ver-Julgar-Agir.
Nesta perspectiva, o ponto de chegada (temas identificados) é o ponto de partida
(temas analisados) para prosseguirmos na caminhada, sobrelevando aí a relevância dos
estudos realizados sobre os projetos de lei em tramitação, na medida em que estas proposições
podem consideravelmente alterar o marco regulatório vigente da educação básica1, cuja
avaliação repousa em constante vigília de atores dos sistemas educativos de nível nacional,
estadual e municipal consideravelmente mobilizados e articulados.
Justamente porque no documento intitulado Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da
Educação Básica (2013, p. 12) afirma-se “que ainda está em curso o processo de
implementação dos princípios e das finalidades definidos constitucional e legalmente para
orientar o projeto educativo do País, cujos resultados ainda não são satisfatórios” é que
emerge, neste Produto 2, a etapa de analisar qualitativamente as propostas legislativas

1

Recapitulando, do Produto 1, a importância prospectiva destas proposições investigadas, o espelho retrovisor
da história permite-nos observar que desde a promulgação da Lei 9.394/96, que dispôs sobre Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, duas décadas transcorreram e com elas, inúmeras promulgações de leis que alteraram o
seu conteúdo ou nele repercutiram, leis estas fruto de deliberação, votação e aprovação no âmbito do Senado e
da Câmara Federal, sobretudo em relação à Educação Básica, em suas diferentes etapas e modalidades, muitas
das quais promovendo modificações de relevância social. Dentre tantas, o Produto 1 destacou a Lei nº
11.274/2006, que alterou a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o
Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade, que repercutiu
significativamente no contexto da educação infantil, conforme será analisado neste Produto de modo mais
detalhado.
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identificadas quantitativamente no Produto 1, em relação à temática do ensino fundamental e
do ensino médio.
Todavia, considerando que ambos os descritores configuram etapas da educação básica,
que é totalizada com a educação infantil, aludida etapa cuja investigação não foi envidada no
Produto 1, será nesta oportunidade apurada, para fechamento de um pensamento conglobante
acerca do nível de ensino supracitado.
Nesta perspectiva, o documento técnico ora apresentado é produto que contempla
estudo analítico acerca dos temas formalizados nos projetos de lei apresentados no âmbito do
Congresso Nacional, durante os últimos cinco anos, incluindo as principais demandas que,
direta ou indiretamente, podem impactar na mudança do marco regulatório do ensino
fundamental e médio, por meio a atividade de levantamento dos principais temas das
proposições apresentadas e demandas de mudança do referido marco regulatório. Para tanto, o
estudo parte do levantamento quantitativo constante do documento técnico antecedente, que
categorizou temas versados em relação às etapas finais da educação básica, nas referidas
proposituras legislativas formalizadas junto ao Congresso Nacional, durante os últimos cinco
anos.
Além deste estudo analítico supracitado, também foi estipulado à consultora
sistematizar e analisar os principais temas dos projetos de lei e principais demandas de
mudança no marco regulatório da educação infantil, o que procedido mediante a metodologia
aplicada no estudo técnico antecedente, até porque não foi especificado o período de
levantamento da pesquisa.
Deste modo, conjugando o período concebido como ano civil (1º de janeiro a 31 de
dezembro) com o período de sessão legislativa ordinária das Casas do Congresso Nacional
que corresponde ao período de trabalho parlamentar anual (2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de
agosto a 22 de dezembro, com recesso parlamentar de 18 a 31 de julho), foram pesquisadas
8

proposições apresentadas durante o período de 01.01.2012 a 17 de julho de 2017,
compreendendo o último mês da última 1ª Sessão legislativa da 54ª Legislatura2 (01.01.2012 a
31.01.2012), todas as demais Sessões Legislativas da referida Legislatura (01.02.2012 a
31.01.2015), bem como a totalidade das 1ª e 2ª Sessões Legislativas da 55ª Legislatura
(01.02.2015 a 31.01.2017) e primeiro período da 3ª Sessão desta Legislatura referida
(01.02.2017 a 17.07.2017), valendo destacar que o referido interregno pesquisado igualmente
abrange cinco anos civis inteiros (01.01.2012 a 31.12.2016) e 60 meses anteriores retroativos
à assinatura do contrato e início da pesquisa.

2

A contar do ano seguinte ao das eleições parlamentares, cada quatro sessões legislativas compõem o que se
denomina Legislatura, que corresponde ao período de 4 anos que exatamente coincidente com a duração do
mandato de um deputado (art. 44, CF/88), iniciando em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição, quando se
dá a posse desse parlamentar, com término em 31 de janeiro do ano seguinte à eleição subsequente. Daí porque a
54ª Legislatura teve início em 01/02/2011 e encerramento em 31/01/2015, assim como a 55ª Legislatura iniciou
em 01.02.2015 e encerrará em 31.01.2019.
9

2. OBJETIVO

Considerando que o Produto do estudo analítico realizado ora apresentado compreende
tão somente uma parcela da consultoria contratada, seu objetivo, neste momento, é o de
analisar qualitativamente os principais temas e demandas que podem impactar na mudança do
marco regulatório do Ensino Fundamental e Médio, a partir do levantamento dos principais
temas e demandas categorizados nos Projetos de Lei identificados quantitativamente sob a
temática das referidas etapas da educação básica, que foram apresentados no âmbito do
Senado e da Câmara dos Deputados, durante os últimos cinco anos (01.01.2012 a
31.07.2017); bem como analisar e sistematizar os principais temas dos projetos de lei e as
principais demandas de mudança no marco regulatório da educação infantil, no espaço e
tempo supracitados.
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3. MATERIAIS E MÉTODO

Para atingir o objetivo de analisar as principais demandas de mudança no marco
regulatório da educação infantil foi preciso primeiramente sistematizar os principais temas
constantes dos projetos de lei identificados em relação à temática, apresentados no âmbito
do Senado e Câmara Federal, no período de 01.01.2012 a 17.07/2017.
Assim, procedendo-se ao caminho inverso, primeiro foi preciso quantificar as
proposições, para depois categorizá-las por temas, para somente então considerar a
pesquisa em igual patamar ao realizado na pesquisa apresentada no Produto 1.
Para atingir esta equiparação, adotou-se o método utilizado naquela pesquisa,
todavia, com duas variantes.
O levantamento teve início a partir de 14.09.2017, data da apresentação do Produto
1, com desenvolvimento até 30.09.2017, então já superada a compreensão do que seja um
Projeto de Lei, objeto de pesquisa quantitativa, distinto das demais proposituras
legislativas referidas pela Constituição Federal, uma vez que esse desiderato fora atingido
em atividade antecedente às ora realizadas, devidamente descrito no respectivo documento
técnico.
Uma vez que novamente foi delimitada a busca de Projetos de Lei e de Propostas
de Emenda Constitucional, tramitando e arquivadas, a consultora precisou eleger os
argumentos de pesquisa, partindo da expressão ‘educação infantil’, também variando o
descritor para ‘ensino infantil’.
A partir disto, uma vez que o inciso V do artigo 11 e incisos do art. 30 da Lei
9.394/96 afirmam que a referida etapa de nível é ofertada em creche e pré-escola, também
estes descritores foram apropriados pela consultora como argumento de pesquisa, no
singular e no plural, sendo que a quantificação das proposições novamente foi possível em
11

virtude do mapeamento realizado junto ao site do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, uma vez que estes endereços registram as iniciativas legislativas apresentadas
por seus congressistas.
Assim, a partir dos descritores informados para o período de 01.01.2012 a
31.07.2017, com tramitação obrigatória pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
foi possível localizar cada proposição e sua respectiva tramitação.
Uma vez procedida a quantificação, prosseguiu a pesquisa sob uma abordagem
qualitativa, estágio de estudo que emprega a técnica da análise documental (VALA,
1986), tomando-se como referência a ementa das proposições legislativas selecionadas e,
em alguns casos, a própria redação da proposta, nos casos em que os descritores
constavam explícitos apenas no bojo do texto. Assim, por exemplo, o PLC 60/2106 (PL
1808/2015, na Câmara dos Deputados) enuncia na ementa alteração do § 3º do art. 8º da
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e somente procedendo à leitura do teor da
proposição é possível identificar que a proposição guarda relação com a educação infantil,
na medida em que mantém o mecanismo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para as
matrículas das pré-escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins
lucrativos, conveniadas com o poder público.
Reiterando a definição de Sabino (1996, p. 204) trazida por Lakatos (2008, p. 283)
no sentido de que a análise quantitativa é realizada ‘com informação numérica resultante
da investigação’ que ‘se apresentará como um conjunto de quadros, tabelas e medidas’, a
partir do mapeamento no período compreendido entre 01.01.2012 a 31.07.2017 foram
sistematizadas 123 proposições nas duas Casas do Congresso Nacional, evidentemente
com um número maior na Câmara do que no Senado, em função do quantitativo de
parlamentares em cada uma dessas Casas Legislativas.
12

No Senado Federal, foram identificadas de 21 proposições, contempladas no Anexo B:

- 1 Proposta de Emenda Constitucional (PEC) tramitando;
- 12 Projetos de Lei do Senado, ali iniciados, tramitando;
- 2 Projetos de Lei do Senado, ali iniciados, remetidos à Câmara dos Deputados;
- 1 Projeto de Lei do Senado, ali iniciado remetido à Câmara dos Deputados, onde foi arquivado;
- 1 Projeto de Lei do Senado, tramitado na Câmara durante o período delimitado na
pesquisa, que foi transformado em norma jurídica;
- 3 Projetos de Lei tramitando no Senado, com origem na Câmara dos Deputados,
sendo dois anteriores ao período delimitado na Pesquisa;
- 1 Projeto de Lei tramitando no Senado, com origem na Câmara dos Deputados,
transformado em norma jurídica, com veto parcial.

Já na Câmara dos Deputados, foram identificadas proposições, contempladas no Anexo C:

- 7 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) tramitando;
- 4 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) arquivadas;
- 70 Projetos de Lei da Câmara dos Deputados, ali iniciados, tramitando;
- 15 Projetos de Lei da Câmara dos Deputados, ali iniciados, arquivados, sendo 2
Projetos de Lei Complementar;
- 1 Projeto de Lei Complementar da Câmara transformado em norma jurídica;
- 1 Projeto de Lei da Câmara, ali iniciado, que foi encaminhado para o Senado Federal;
- 1 Projeto de Lei tramitado na Câmara durante o período delimitado na pesquisa,
originário do Senado Federal, que foi transformado em norma jurídica;
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- 2 Projetos de Lei tramitando na Câmara com origem no Senado, sendo um anterior
ao período delimitado na Pesquisa (PLS 504/2011);
- 1 Projeto de Lei arquivado na Câmara, originário do Senado Federal.

Posteriormente ao inventário, ao tempo em que a pesquisa culminou na sistematização
das proposições (tendo por referência a temáticas predominantemente abordadas, mediante a
definição e aplicação de critérios de análise do material catalogado), a pesquisa constatou que
algumas ementas de proposições continham juntamente aos descritores usados como
argumento, também a expressão ‘educação básica’, o que não se afigura de todo surpresa,
porquanto o inciso I do art. 29 da Lei 9.394/96 expressamente consigna a educação básica
como nível componente da educação escolar, nível este formado pela educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio. Corroborando o dispositivo, enuncia o art. 29 da Lei
9.394/96 a educação infantil como primeira etapa daquele nível de ensino.
Ademais disso, o artigo 4º, inciso II da Lei 9.394/96 dispõe sobre a educação infantil
gratuita às crianças de até 5 anos de idade, também referenciando a escola pública de
educação infantil no inciso X.
Por sua vez, ainda que o inciso I do artigo 11 da LDB preconize ao Município a
possibilidade de oferta do ensino fundamental, não tem como olvidar, que sua competência
maior reside no inciso V do mencionado artigo, que trata da competência dos Municípios para
oferecer educação infantil em creche e pré-escola.
Ainda em alusão às instituições de educação infantil, o inciso II do supracitado artigo
11 menciona as que são mantidas pela iniciativa privada.
Outrossim, tratando do aspecto curricular, o artigo 26 da LDB menciona a educação
infantil juntamente com o ensino fundamental e ensino médio, inclusive prevendo no seu § 1º
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que os currículos referidos no caput (que inclui a primeira etapa da educação básica) devem
obrigatoriamente abranger o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do
mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil, gerando
grande incógnita a implantação do comando para o caso dos infantes de até cinco anos, ainda
não alfabetizados.
Por fim, o § 3º do art. 58 da LDB trata da oferta de educação especial, que tem início
durante a educação infantil, ao passo que o inciso I do art. 61 aborda o profissional de
educação para a docência na educação infantil.
Neste passo, a consultoria precisou revisitar as proposições levantadas em relação à
temática do ensino fundamental e do ensino médio, para selecionar aquelas sob o descritor
‘educação básica’, pois ainda que não referenciem explicitamente a educação infantil, contém
a referida etapa em sua essência.
À guisa de ilustração, o PLC 60/2016 (1808/2015, na Câmara dos Deputados), possui
como ementa “altera a redação do § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007”, o
que demanda a leitura do mencionado diploma legal, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, o que por si só já indicia o alcance da propositura à educação infantil,
que acaba sendo referida no bojo do texto, ao manter o mecanismo do Fundo para as
matrículas das pré-escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos,
conveniadas com o poder público.
Outrossim, o PLS 394/2016 altera a Lei nº 11.947, de 2009, para estabelecer o reajuste
anual do valor per capita do PNAE, definindo o IPCA como índice utilizado para o cálculo do
percentual do reajuste. O enunciado da ementa impele a consultoria à leitura do diploma legal
em questão, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro
Direto na Escola aos alunos da educação básica, dentre outras providências. Aqui novamente
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a referência ao nível de ensino no enunciado da Lei referida pela ementa do projeto já indicia
a extensão da legislação à educação infantil, mas o bojo do diploma normativo expressamente
refere a educação infantil, pelo que a consultora importa para a pesquisa a indicação da
proposição, ainda que em sua ementa não conste expressa referência à etapa de ensino.
Caminho semelhante é percorrido pela consultoria em relação ao PLS 282/2015, que
“altera as Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e 9.766, de 18 de dezembro de 1998,
para dispor sobre a distribuição nacional dos recursos do salário-educação”. O enunciado
impele à leitura do § 5º do art. 212 da Constituição Federal, que preconiza a referida
contribuição como fonte adicional de financiamento da educação básica pública, novamente
indicando a extensão da propositura à primeira etapa deste nível de ensino.
Ainda é importante destacar que não apenas o descritor ‘educação básica” foi
revisitado, porquanto outros projetos podem referir a educação infantil sem expressa menção
à expressão assinalada. Nesta toada,
A ementa da PEC 336/2013 enuncia alteração na redação do inciso III do art. 208 da
Constituição Federal, o que demanda a leitura do mencionado dispositivo constitucional, que
dispõe sobre o atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência que, no bojo
da LDB, é contemplada com a modalidade Educação Especial, que tem início durante a
educação infantil. Na esteira desse pensamento, o trabalho de consultoria ganha maior
dificuldade, pois não soubesse que a Lei 13.146, de 5 de julho de 2015 dispões sobre a Lei
Brasileira de Inclusão, que é o outro nome emprestado ao Estatuto da Pessoa com Deficiência,
dificilmente incluiria na pesquisa a indicação do PL 7471/2017, cuja ementa enuncia
“acrescenta dispositivo na Lei 13146, de 5 de julho de 2015”, apenas sendo possível
identificar no bojo do texto que a alteração proposta guarda relação com a educação e, por
consequência, a etapa do nível de ensino em comento.
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Caminho semelhante é percorrido pela consultoria ao investigar o PL 6498/2016 que
“altera a Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para tornar clara a
possibilidade de adoção da ‘Pedagogia da Alternância’ nas escolas do campo.” O enunciado
da ementa conduz à necessidade de leitura do texto da proposição, para somente então
identificar que a alteração proposta na Lei concerne ao inciso I do artigo 28, sendo que o
referido caput é omitido na proposição, demandando à consultoria analisar o texto na LDB,
para somente então identificar que o dispositivo trata da educação básica para a população
rural.
Metodologia semelhante decorre da pesquisa ao PL 7155/2014, que “acrescenta § 2º
ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”, uma vez que o enunciado da ementa
impulsiona a consultoria à leitura do caput do mencionado artigo, constatando que o mesmo
alude ao aspecto curricular, expressamente elencado as três etapas da educação básica.
A ementa do Projeto de Lei Complementar do Senado de n. 337/2016 enuncia que o
projeto dispõe sobre instrumento de cooperação federativa para transferência à União de
competências educacionais de Estados, Distrito Federal e Municípios, o que demanda a
análise do texto, para aferir se a competência municipal em questão é específica à educação
infantil ou se também engloba o ensino fundamental, tendo em vista o que dispõe o inciso I
do art. 18 da LDB.
Várias são as proposições em cujo enunciado da ementa não consta qualquer previsão
à educação infantil, que somente é referida no bojo do texto da proposta. À título
exemplificativo, o PL 5083/2013, que “altera a Lei nº 9.250, de 1995, instituindo dedução
integral no Imposto de Renda Pessoa Física dos valores pagos com instrução”. O enunciado
traz uma lei tributária e não especifica que tipo de instrução aborda, o que demanda a leitura
do texto da proposta, sem o que não é possível identificar que a alteração legislativa reside no
artigo 8º do referido diploma legal, mas precisamente a alínea ‘b’ do inciso II, para elucidar
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que despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes, cujos pagamentos são
efetuados a estabelecimentos de ensino, englobam a educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, dentre outros.
Constatação semelhante é extraída da pesquisa ao PL 3930/12, com a distinção que a
ementa desta propositura sequer emprega o termo educação (e não instrução), apenas
dispondo sobre a alteração da lei tributária3. Todavia, a específica indicação da educação
infantil no bojo do texto da proposição nem sempre ocorre, como se pode verificar do PL
4711/2012, que “determina que os recursos oriundos da distribuição dos Royalties do Petróleo
e Participação Especial sejam obrigatoriamente aplicados em Educação”.
Neste caso, assim como a ementa, o texto alude ao termo ‘educação’ de modo
genérico, sem especificar o nível, etapa ou modalidade, permitindo uma hermenêutica
extensiva da destinação dos recursos, fulcrada na aplicação do princípio de que não cabe ao
intérprete da lei restringir o que a lei não restringe, até porque a proposta faz menção que
aludidos recursos são destinados à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estes quais,
como aqui já exposto, possuem competência para a oferta da educação infantil.
Por fim, o PL 1643/2015, cuja ementa “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação
de ambulatórios para pronto atendimento de primeiros socorros, com a permanência mínima
de um profissional da área de saúde em cada estabelecimento de ensino da educação”,
permitindo a constatação de que, mesmo sem referir ‘creche’, ‘pré-escola’, ‘educação ou
ensino infantil’, a proposição alcança essa etapa da educação básica na medida em que o
legislador não exclui de sua proposta estes descritores, que são englobados no conceito de
“cada estabelecimento de ensino”.
Em suma, a consultoria tratou de também identificar proposições que não especificam
na ementa ou no bojo do texto os argumentos de pesquisa “educação infantil”, “ensino

3

A ementa do Projeto de Lei em questão enuncia “altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995”.
18

infantil”, “creche(s)” e pré-escolas(s)”; mas que contém os descritores “educação básica”, ou
mesmo “educação”, “em diferentes níveis” 4, “em todos os graus de ensino” 5, “em qualquer
série ou etapa” 6, “em cada estabelecimento de ensino”, dentre outros congêneres, revisitando
as proposições identificadas nas atividades desenvolvidas para o documento técnico intitulado
Produto 1.
Portanto, aqui vale o mesmo raciocínio utilizado no documento técnico antecedente,
quanto à identificação do Projeto de Lei não apenas quanto à denominação, mas também
detalhando outros itens que, todavia, não foram elencados numa espécie de ficha
catalográfica, Modelo de Ficha para Pesquisa de proposições no âmbito do Senado, constante
da Tabela 1 do Produto 1 desta Consultoria.
Neste estágio da consultoria, as informações levantadas foram condensadas de modo
semelhante à sistemática de pesquisa adotada no Produto 1 em relação às proposições
localizadas na Câmara dos Deputados, novamente destacando que este condensar não se
reveste de tarefa simples, visto que nem sempre o acesso à página da propositura fornece
primo ictu oculi, ao primeiro relance da vista, todos os elementos desejados, demandando a
abertura de outras abas de pesquisa, para maior detalhamento do status da tramitação bem
como apuração de tramitação em conjunto.
E justamente porque há proposições cujo enunciado da ementa apenas indicia o
descritor ‘Educação Básica’, sem especificar qual(is) Etapa(s), tal imprecisão converge à
necessidade de novamente proceder ao download do documento, para identificar a Educação
Infantil de modo exclusivo, conglobante às demais etapas, ou mesmo de modo supressivo.

PL 94/2015, que altera os dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, para incluir Educação Política e direitos básicos de Primeiros Socorros.
5
PL 7209/2014, que altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, concedendo isenção do Imposto de Renda
sobre a remuneração de professores, nas condições que estabelece.
6
PL 5614/2013, que altera o art. 24 da Lei n° 9.394/1996, para introduzir normas para garantir o atendimento
educacional especializado para alunos com altas habilidades ou superdotação.
4
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Igualmente, para os casos em que a ementa da proposição apenas enuncia a legislação
objeto de alteração, a ausência de qualquer indicação dos descritores comumente utilizados
pela consultoria novamente demanda a necessidade realizar o download do documento, para
identificar o assunto tratado, ou mesmo pesquisar a norma jurídica em questão, para nelas
buscar o vínculo com os mencionados descritores supracitados, o que novamente acarretou
tarefa mecânico devera trabalhosa, na perspectiva do tempo empregado.
E justamente porque nem toda propositura visa à alteração da Lei n. 9.394/96,
prosseguiu a Consultoria inventariando todas as proposições em trâmite perante a Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, pertinente à análise da matéria.
Assim procedendo, a Consultoria identificou um total de 443 proposições, sendo 87 no
âmbito do Senado e outras 356 na Câmara, finalizando a quantificação de iniciativas
legislativas em relação à temática da Educação Infantil, prosseguindo na sistematização das
propostas a partir dos temas verificados, segundo os mesmos critérios adotados na atividade
enunciada do documento técnico intitulado Produto 1, estruturando as propostas mapeadas a
partir de elementos encontrados no bojo da própria Constituição Federal7.
Tendo as proposições que focalizam a temática da Educação Infantil sido devidamente
quantificadas e sistematizadas por temas, a atividade equiparou o estágio da pesquisa àquele realizado
em relação à quantificação e sistematização das propostas em relação ao Ensino Fundamental e
Ensino Médio, agora permitindo uma análise dos principais temas e demandas de mudança do marco
regulatório da Educação básica, tarefa objeto da Seção 5 deste estudo, primeiro objetivo deste Produto.
Entretanto, antes de adentrarmos nesta tarefa, insta registar o resultado do segundo objetivo, atinente à
sistematização das propostas quantificadas em relação à Educação Infantil.

7

O texto constitucional, ao tratar da temática da Educação, identificou sujeitos detentores de direitos e deveres indicados no
caput do art. 205; princípios elencados no art. 206, deveres consagrados pelo artigo 208, previsão de conteúdos mínimos
exigidos para o ensino fundamental no art. 201, bem como atendimento para segmentos específicos nos nestes dois artigos,
organização do sistema de ensino pelos entes federados (art. 211) bem como aplicação de recursos por parte destes (art. 212).
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4. RESULTADOS

Como resultado final obtido, dois pontos são dignos de menção: a consolidação da
compreensão das distintas proposições tendentes à alteração do ordenamento jurídico
brasileiro, bem como o levantamento propriamente dito das referidas proposituras legislativas
apresentadas no Congresso sob a temática da Educação Infantil.
Em relação ao primeiro ponto, por respeito à brevidade, esta Consultoria reporta-se às
considerações apresentadas no documento técnico intitulado Produto 1, quanto à definição de
Projeto de Lei e sua tipologia8, bem como origem de tramitação, autoria9, etapas de
deliberação, votação e encaminhamentos decorrentes da alteração do texto, aprovação ou
rejeição10, o mesmo ocorrendo em relação às demais elaborações que compõem o processo
legislativo, previstas nos incisos do art. 59 da Constituição Federal, aqui destacando as
emendas à Constituição e Projetos de Lei Complementares, que também são objeto de
pesquisa juntamente como os projetos de lei ordinária11.
Em relação ao segundo ponto, antes de discorrer sobre as proposições identificadas
sob a temática da Educação Infantil, insta recapitular a legislação que disciplina a matéria.

8

Leia ordinárias e complementares diferem quanto à matéria que veiculam e quanto ao quórum de aprovação da
matéria, sendo estas aprovadas por maioria absoluta (art. 69, CF/88), ao passo que aquelas são aprovadas por maioria
simples. Com relação à conteúdo disciplinado, a Constituição Federal taxativamente prevê que determinadas matérias
somente podem ser disciplinadas por Lei Complementar, remanescendo às leis ordinárias dispor sobre todas as demais
matérias sobre as quais não foi atribuída expressa reserva. Assim, por exemplo, a Constituição Federal determinou no
parágrafo único do art. 59 que “lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das
leis” ao passo que o inciso XXXII do art. 5º prevê que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.
9
Nos termos do art. 61 da Constituição, a iniciativa de propositura pertence a qualquer parlamentar (deputado ou
senador), de forma individual ou coletiva, a qualquer comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e ao
Procurador-Geral da República, ainda prevendo a Constituição a iniciativa popular, permitindo aos cidadãos apresentar
à Câmara dos Deputados projeto de lei, desde que cumpram as exigências estabelecidas no § 2º do mencionado artigo,
também sendo a apresentação de Sugestões Legislativas (SUGs) à Comissão de Legislação Participativa (CLP) outra
forma de participação popular que a sociedade dispõe para propor projetos de lei.
10
O art. 65 da Constituição Federal estabelece que “o projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em
um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar” ao passo que o parágrafo único estabelece que “sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora”. Já o
artigo 66 da Constituição Federal estabelece que “a Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de
lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará”.
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Em sede constitucional, o inc. XXIV do art. 22 confere competência privativa à União
para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, não obstante, o inc. XI do art. 24
preconize que a Educação é assunto de competência legislativa concorrente entre aquele ente
federado (que estabelece normas gerais, conforme § 1º), Estados e Distrito Federal (detentores
de suplementar não excludentes, nos termos do § 2º), significando que na ausência de lei
federal dispondo sobre tais normas, exercerão competência legislativa estadual e distrital
plena para atendimento de peculiaridades, cuja eficácia ficará suspensa pela superveniência de
lei federal, em relação ao que lhe for contrário (§ 3º).
A partir desta previsão constitucional, em 20 de dezembro de 1996 foi promulgada a
Lei Ordinária Federal n. 9.394, estabelecendo diretrizes e bases da Educação Nacional, que no
seu artigo 8º conferiu autonomia para cada ente federativo organizar os respectivos sistemas
de ensino, em regime de colaboração que, no inciso IV do art. 9º, também é atribuída na
fixação de competências e diretrizes para nortear os currículos e conteúdos mínimos, da
Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, de modo a assegurar formação
básica comum.
E porque a formulação de Diretrizes Curriculares Nacionais é atribuição federal12,
justifica-se a razão de ser da Consultoria contratada para, nesta oportunidade, identificar os
Projetos de Lei que tramitam no Congresso Nacional sobre a temática da Educação Infantil,
pois tais proposições repercutem direta ou indiretamente no marco regulatório da educação
nacional vigente, ou mesmo lhe altera o conteúdo, ressoando, consequentemente, por todo o
ordenamento normativo que disciplina a matéria.

11

Aqui novamente a extensão da pesquisa é pertinente, pois eventual alteração constitucional pode alterar
significativamente a dinâmica infraconstitucional, sobretudo quando relacionada à temática do financiamento.
12
Exercida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), nos termos da LDB e da Lei nº 9.131/95, que incluiu
uma alínea ‘c’ ao § 1º do art. 9º da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que anteriormente fixava as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, para estabelecer a deliberação sobre as Diretrizes Curriculares propostas pelo
Ministério da Educação que se tornarão mandatórias para todos os sistemas dentre umas das atribuições de sua
Câmara de Educação Básica (CEB).
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Adentrando especificamente no campo da Educação Infantil esta é expressamente
referida pelo artigo 29 da LDB como primeira etapa da educação básica, que “tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”,
Ademais disso, outras referências legais expressas à referida etapa constam da LDB.
Partido do artigo 4º, inciso II, este dispõe sobre a educação infantil gratuita às crianças de até
5 anos de idade, também referenciando a escola pública de educação infantil no inciso X.
Por sua vez, ainda que o inciso I do artigo 11 preconize ao Município a possibilidade
de oferta do ensino fundamental, não tem como olvidar, que sua competência maior reside no
inciso V do mencionado artigo, que trata da competência dos Municípios para oferecer
educação infantil em creche e pré-escola.
Ainda em alusão às instituições de educação infantil, o inciso II do supracitado artigo
11 menciona as que são mantidas pela iniciativa privada.
Outrossim, tratando do aspecto curricular, o artigo 26 da LDB menciona a educação
infantil juntamente com o ensino fundamental e ensino médio, inclusive prevendo no seu § 1º
que os currículos referidos no caput (que inclui a primeira etapa da educação básica) devem
obrigatoriamente abranger o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do
mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil, gerando
grande incógnita a implantação do comando para o caso dos infantes de até cinco anos, ainda
não alfabetizados.
Por fim, o § 3º do artigo 58 da LDB trata da oferta de educação especial, que tem
início durante a educação infantil, ao passo que o inciso I do art. 61 aborda o profissional de
educação para a docência na educação infantil.
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Estabelecido o referencial legislativo supracitado e avançando propriamente ao
levantamento dos projetos de lei contemplando a temática da Educação Infantil, no período
compreendido entre 01.01.2012 a 31.07.2017, sob os descritores “educação infantil” “ensino
infantil”, “creche(s)” e “pré-escola(s)”, os resultados obtidos constam nos Anexos B e C,
detalhando o seguinte quantitativo de 123 proposições, ilustradas no quadro a seguir:
- 1 Proposta de Emenda Constitucional (PEC) tramitando;
- 12 Projetos de Lei do Senado, ali iniciados, tramitando;
- 2 Projetos de Lei do Senado, ali iniciados, remetidos à
Câmara dos Deputados;
No âmbito do
Senado Federal
(21 proposições):

- 1 Projeto de Lei do Senado, ali iniciado remetido à
Câmara dos Deputados, onde foi arquivado;
- 1 Projeto de Lei do Senado, tramitado na Câmara
durante o período delimitado na pesquisa, que foi
transformado em norma jurídica;
- 3 Projetos de Lei tramitando no Senado, com origem na
Câmara dos Deputados, sendo dois anteriores ao período
delimitado na Pesquisa;
- 1 Projeto de Lei tramitando no Senado, com origem na
Câmara dos Deputados, transformado em norma jurídica,
com veto parcial.
- 7 Propostas
tramitando;

de

Emenda

Constitucional

(PEC)

- 4 Propostas
arquivadas;

de

Emenda

Constitucional

(PEC)

- 70 Projetos de Lei da Câmara dos Deputados, ali
iniciados, tramitando;

No âmbito da
Câmara dos Deputados
(102 proposições):

- 15 Projetos de Lei da Câmara dos Deputados, ali
iniciados, arquivados, sendo 2 Projetos de Lei
Complementar;
- 1 Projeto de Lei Complementar da Câmara transformado
em norma jurídica;
- 1 Projeto de Lei da Câmara, ali iniciado, que foi
encaminhado para o Senado Federal;
- 1 Projeto de Lei tramitado na Câmara durante o período
delimitado na pesquisa, originário do Senado Federal, que
foi transformado em norma jurídica;
- 2 Projetos de Lei tramitando na Câmara com origem no
Senado, sendo um anterior ao período delimitado na
Pesquisa (PLS 504/2011);
- 1 Projeto de Lei arquivado na Câmara, originário do
Senado Federal.

Tabela 1 - Proposições pesquisadas no Congresso Nacional focalizando a temática
da educação infantil, no período de 01.01.2012 a 31.07.2017, sob os descritores
educação infantil, ensino infantil, creche(s) e pré-escola(s).
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4.1. Proposições junto ao Senado Federal, detalhadas no Anexo B

Em relação às proposições pesquisadas junto ao Senado Federal, utilizando os
descritores ‘educação infantil’, ‘ensino infantil’, ‘creche(s)’ e ‘pré-escola(s)’, foram
identificadas 21 iniciativas, detalhadas no Anexo B.
A pesquisa parte das Propostas de Emenda Constitucional, tendo encontrado
apenas uma iniciativa tramitando, sob a temática de valorização dos profissionais da
educação, no tocante a critérios para aposentadoria (PEC 21/21016).
Quanto aos Projetos de Lei propriamente ditos, o estudo identificou 12
proposições em trâmite, com predomínio da temática do Financiamento em quatro
proposições13, seguido por Valorização dos Profissionais da Educação, em três iniciativas14.
As temáticas Novas disciplinas e Insumos foram identificadas nos Projeto de Lei 235/2013 e
158/2016, ao passo que Programas Suplementares, com ênfase na alimentação escolar, é
assunto tratado no PLS 357/2015.
A pesquisa também identificou 4 Projetos de Lei do Senado que foram remetidos
à Câmara dos Deputados, dois ainda tramitando, um arquivado e outro transformado
em norma jurídica. Em trâmite, o PLS 284/2012 e PLS 566/2015 abordam,
respectivamente, Valorização dos Profissionais da Educação, com ênfase na formação, e de
Acesso e Permanência. Arquivado, o PL 4260/2012 dispõe sobre o funcionamento de
estabelecimentos públicos de educação infantil durante as férias escolares. Transformado em
norma jurídica, o PL 6854/2013 (PLS 412/2008, na casa de origem), dispôs sobre a temática
de Ensino-aprendizagem, na perspectiva do aspecto etário, resultando na Lei n. 13.306/2016.

13

Projetos de Lei do Senado 189 e 280, ambos de 2013; PLS 691/2015 e PLS 248/2016, estes dois também
conjugados com a temática de Infraestrutura e Acesso que, por sua vez, é descritor que também desponta no PLS
194/2012.
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Também foram identificados 3 Projetos de Lei tramitando no Senado, com origem
na Câmara dos Deputados, sendo dois anteriores ao período delimitado na pesquisa. O PLC
159/2015 (138/2011, na casa de origem), contempla a temática de Equipamentos, ao passo que o
PLC 18/2012 (838/2007, na casa de origem), aborda Programas Suplementares, com ênfase em
serviço de orientação profissional, o que desde já parece desarrazoado em relação à Educação
Infantil15. Contemporânea ao período da pesquisa, o PLC 60/2016 (1808/2015, na casa de
origem), trata de Financiamento e Acesso, alterando a redação do § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494,
de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, para manter o
mecanismo do FUNDEB para as matrículas das pré-escolas comunitárias, confessionais ou
filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público.
Finalizando a pesquisa realizada no âmbito do Senado, foi identificado 1 Projeto de
Lei ali tramitando, com origem na Câmara dos Deputados, transformado em norma
jurídica, com veto parcial) sob a temática de Estrutura curricular, no caso, o PLC 58/2014, que
resultou na Lei 13.010/2014, comumente conhecido como Lei da Palmada, alterando a Lei nº
8.069, de 1990, que dentre outros aspectos, alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
aqui especificamente acrescentando § 8º ao art. 26, para determinar a inclusão de conteúdos
relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o
adolescente nos currículos escolares, como temas transversais, nos currículos escolares de que
trata o caput do artigo, tendo como diretriz o mencionado Estatuto, observada a produção e
distribuição de material didático adequado.

14

Projetos de Lei 443 e 246, ambos de 2012 e PLS 294/2014, os dois primeiros com ênfase na formação dos
profissionais, enquanto o último está associado com Avaliação e Qualidade de Ensino, descritores estes também
presentes no PLS 299/2014.
15
O enunciado da ementa da proposta em questão “dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do orientador educacional nas
instituições públicas de educação básica”, mas no bojo do texto é possível identificar que a proposição obriga a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios a manter, nos respectivos sistemas de ensino, profissionais de educação, de nível
superior, habilitados em pedagogia com ênfase em orientação educacional, para atender às instituições públicas de educação
infantil, de ensino fundamental e de ensino médio, concedendo o prazo de 5 anos para o cumprimento da obrigação.
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4.2. Proposições junto à Câmara dos Deputados, detalhadas no Anexo C

Saindo do Senado para adentrar no levantamento das proposições junto à
Câmara dos Deputados, também utilizando os descritores ‘educação infantil’, ‘ensino
infantil’, ‘creche(s)’ e ‘pré-escola(s)’, foram identificadas 101 iniciativas, detalhadas no
Anexo C.
A pesquisa também parte das Propostas de Emenda Constitucional, tendo
encontrado 11 iniciativas, das quais sete tramitam e quatro foram arquivadas.
Sob trâmite, prevalecem as temáticas de Financiamento e de Valorização dos
profissionais da educação, presente em 3 Propostas de Emenda Constitucional,
respectivamente16, despontando uma Proposta versando sobre Atendimento de populações
específicas, no caso, pessoa com deficiência, na perspectiva de acesso (PEC 216/2016).
Arquivadas, três Propostas de Emenda Constitucional versaram sobre Financiamento,
ao passo que a quarta dispôs sobre Controle Social17.
Quanto aos Projetos de Lei propriamente ditos, com origem na referida Casa
legislativa, a pesquisa identificou 70 em trâmite, com predomínio das temáticas do Ensinoaprendizagem, Financiamento, Programas Complementares e Repercussão tributária.
Ensino-aprendizagem é tema que desponta em 9 proposições, cinco dos quais abordam
a carga horária, sendo quatro específicos à expressão ‘tempo integral’ (PLs 479, 552, 707 e

16

Sob o primeiro descritor, encontramos as PECs 245 e 257, abas de 2013, bem como PEC 36/2015. Sob o
segundo descritor, a pesquisa identificou as PEcs 317/2013, 20/2015 e 287/2016.
17
A PEC 239/2013 aborda a temática na perspectiva de Programas Suplementares, ao passo que a PEC 214
conjuga Infraestrutura. Já a PEC 310/2013 refere este financiamento para a educação, em termos genéricos,
apenas na justificativa, sem especificar qual nível de ensino (educação básica ou ensino superior) e, neste,
qual(is) etapa (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; cursos sequenciais, de graduação e de pósgraduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e
outros). Sob a temática do Controle Social, a PEC 280/2013 também refere educação de modo genérico, sem
especificar qual nível de ensino ou etapa deste.
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4035, todos de 2015) enquanto outros dois (PL 6464/2013 e 4628/2016) conjugam a temática
com os descritores Infraestrutura e Espaço Físico18.
Segundo tema predominante é o Financiamento, abordado isoladamente em 6
proposições19 e de modo conjugado em outras 220, também despontando em duas21 das sete
proposições onde predomina o descritor Repercussão tributária, sendo os cinco demais
conjugados com a temática de Acesso e Permanência, um dos quais também veiculando
atendimento de populações específicas22.
Também com sete proposições, a pesquisa identificou a predominância da temática
Programas Suplementares, sendo apenas dois específicos à alimentação escolar (PLs
1185/2015 e 8079/2017) 23.
Outra temática que desponta com vigor diz respeito à Universalização da Educação
Infantil, inclusive sob referência da Meta 1 do Plano Nacional da Educação24.
Prosseguindo, a pesquisa identificou 3 assuntos emergentes, cada qual com quatro
proposições. O descritor ‘Estrutura curricular’ é veiculado nos Projetos de Lei 7434/2014, 2822
e 3641, ambos de 2015, e 6663/2016. Os Projetos de Lei 7077 e 7415, ambos de 2014;
3539/2015 e 6248/2016 tratam do tema Segurança, em associação aos descritores ‘Estrutura

18

O PL 933/2015 acrescenta inciso ao art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dispondo sobre o
acesso à educação infantil e ao primeiro ano do ensino fundamental. Já o PL 3251/2015 trata do o ensinoaprendizagem em âmbito domiciliar, ao passo que o PL 1877/2015 dispõe sobre a carga horária da disciplina de
educação física.
19
Projetos de Lei 7029/2013; 2377, 2379 e 2663, todos de 2015; 5603/2016 e 6993/2017.
20
Os Projetos de Lei 7643 e 7858, ambos de 2017, respectivamente abordam a temática em associação aos às
expressões ‘Acesso e Permanência’ e ‘Programas Suplementares’ (englobando transporte, uniforme, material
escolar e alimentação) bem como aos termos Infraestrutura e Equipamentos.
21
Projetos de Lei 6551/2013 e 6981/2017.
22
Projetos de Lei 8012/2014; 114 e 164, ambos de 2015, 5265/2016 e 6549/2013, este específico à população carente.
23
O PL 7986/2014 dispõe sobre a criação do Programa Creche Saudável visando propiciar o acompanhamento
médico, nutricional e psicológico para crianças nas creches públicas e comunitárias. Os Projetos de Lei 209 e
3607, ambos de 2015, respectivamente abordam a instituição do atendimento psicopedagógico na Educação
básica e a obrigatoriedade de realização de exames odontológicos em creches. O PL 6095/2016 dispõe sobre a
administração de medicamentos em berçários, creches e escolas, ao passo que o PL 7211/2017 trata da
obrigatoriedade de exames de acuidade visual e auditiva.
24
A pesquisa identificou seis proposições: Projetos de Lei 6550/2013; 1568/2015; 4770, 5538 e 6182, todos de 2016 e 7187/2017.
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curricular’, ‘Combate à Violência’ e ‘Combate à drogadição’. Já a temática ‘Repercussão
trabalhista’ é consagrada nos Projetos de Lei 4113/2012, 6659/2013, 7253/2014 e 3508/201525.
A pesquisa também identificou 5 assuntos emergentes, cada qual com três proposições26.
O descritor ‘Novas disciplinas’ consta dos Projetos de Lei 4838/2012, 8010/2014 e 784/2015. Em
2013, o tema ‘Valorização dos profissionais da educação’ foram veiculados nos Projetos de Lei
5229, 5462 e 5580, sendo os dois primeiros conjugados com o descritor ‘Qualidade de Ensino’. Já
a temática ‘Atendimento de populações específicas’ é abordada nos Projetos de Lei 5359/2013,
4027/2015 e 7834/2017, sendo o primeiro em conjugação com o descritor Acesso, este qual é
abordado nos Projetos de Lei 3161/2012, bem como nos PLs 351 e 871, ambos de 2015,
conjugados com o termo ‘permanência”, sendo que esta temática é abordada nos Projetos de Lei
5647/2013 e 89/2015, em conjugação com o termo ‘Frequência’, mas aquela proposição também
aborda ‘Responsabilidade’, assunto que também é veiculado em junção ao descritor predominante
no PL 51/2015, que também aborda Acesso e Permanência e Violência.
Outros três assuntos foram contemplados em duas proposições cada qual. Os Projetos
de Lei 3137/2012 e 8291/2014 promovem ajustes redacionais na Lei 9.394/96. O descritor
‘Responsabilidades’ é veiculado nos Projetos de Lei 43 e 925, ambos de 2015, ao passo que o
tema Infraestrutura é tratado nos Projetos de Lei 7491/2014 e 636/20105, sendo o primeiro
associado ao termo ‘Mobiliário urbano’.
Em relação aos Projetos de Lei da Câmara dos Deputados que restaram
arquivados, a pesquisa identificou 15 proposições, duas das quais são Projetos de Lei

25

O PL 4113/2013 acrescenta § 3º ao art. 136 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de dispor sobre o direito de pais ao período concessivo de férias coincidentes com o
das férias coletivas da creche ou pré-escola de seus filhos. O PL 6659/2013 altera dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para dispor sobre assistência gratuita prestada pelas empresas aos filhos e dependentes, de zero a seis
anos de idade, dos trabalhadores urbanos e rurais. O PL 7253/2014 altera a redação dos §§ 1º e 2º do art. 389 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de estabelecer a obrigatoriedade de disponibilidade e manutenção, pelo
empregador, de berçário ou creche no local de trabalho para os filhos dos trabalhadores até a idade de cinco anos. Já o
PL3508/2015 institui o auxílio-creche, acrescentando artigo à Consolidação das Leis do Trabalho.
26
A pesquisa identificou seis proposições: Projetos de Lei 6550/2013; 1568/2015; 4770, 5538 e 6182, todos de
2016 e 7187/2017.
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Complementar, um versando sobre a Valorização dos Profissionais da Educação (PLP 75/2015)
e o outro sob a temática predominante, de Atendimento de Populações Específicas, todavia sob
a ênfase de encarceradas, ao passo que as outras quatro proposições sobre o assunto, em caráter
ordinário, aludiam às pessoas com deficiência, às mulheres que trabalham e à população de
menor poder aquisitivo, nestes dois casos também conjugando a temática de acesso27.
Essa temática de acesso também pôde ser abordada numa perspectiva de
universalização da educação infantil, assunto que veio tratado no PL 481/2015.
Outro ponto emergente diz respeito ao Ensino-aprendizagem, na perspectiva de carga
horária, com duas proposições, uma tratando da carga horária em creches, com atendimento
inclusive aos sábados (PL 6845/2013) ao passo que a segunda (PL 7851/2014) referia à oferta
da educação infantil, preferencialmente, em período integral28.
Outras 2 propostas acertadamente guardavam relação a temas de certo modo correlatos e que
foram, sob o sentir da Consultoria, acertadamente arquivadas, por tratarem de Novas disciplinas e Estrutura
curricular, sem a devida atenção de que os temas não são pertinentes em creches e pré-escolas29.
Outras duas proposições igualmente apresentavam temas até certo ponto correlatos, um
com repercussão tributária isentando do pagamento de IPVA os veículos de propriedade das
instituições filantrópicas, creches, asilos, orfanatos, reconhecidos como de utilidade pública (PL
5394/2013), cuja economia pode ser aplicada nas finalidades institucionais, o que não deixa de ser

27

O PLP 131/2012 altera a redação do art. 3º da Lei Complementar 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo
Penitenciário Nacional (FUNPEN), e dá outras providências", destinando recursos do aludido Fundo para
implantação e manutenção de berçário, creche e seção destinada à gestante e à parturiente nos estabelecimentos
penais. Pessoas com deficiência são abordadas nos Projetos de Lei 184 e 228, ambos de 2015. Já o PL
6493/2016 acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para priorizar a matrícula em creches públicas para filhos e dependentes
da mulher que trabalha, ao passo que o PL 7720/2014 altera a redação do art. 2º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro
de 2004, para dispor sobre a concessão de bolsa-saúde e de bolsa-creche à população de menor poder aquisitivo.
28
Quando a proposta refere à educação infantil, sem especificar se o atendimento prestado é em creche ou préescola, incorre em erro ao prever a preferência de jornada integral, pois no primeiro espaço ela já ocorre, sendo
mais útil dizer que a iniciativa é dirigida ao segundo local de oferta.
29
Tanto o PL 545 quanto o PL 623, ambos de 2015, inserem novo parágrafo ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, para adicionar aos currículos escolares o tema Educação Empreendedora bem como para
incluir Educação Política, Noções básicas de direito, Educação ambiental e Primeiros Socorros como
componentes obrigatórios nos diversos níveis da educação básica.
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um financiamento, que é temática abordada no PL 3293/2015, todavia com a peculiaridade de
incluir as instituições militares de ensino das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Corpos
de Bombeiros Militares como beneficiárias do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
As outras 2 propostas arquivadas focalizavam temas distintos, sobre Combate à drogadição
e Programas Suplementares, respectivamente abordados no PL 2142/2015 e no PL 4.274/2012.
A pesquisa também identificou um Projeto de Lei Complementar da Câmara que foi
encaminhado para o Senado Federal, onde aguarda tramitação como PLC 60/2016, versando
sobre Acesso e Financiamento, bem como um Projeto de Lei ali iniciado (PL 1808/2015),
transformado em norma jurídica, com a temática de Atendimento de populações específicas30.
Também houve a transformação de norma jurídica de um Projeto de Lei que
tramitou na Câmara durante o período delimitado na pesquisa, mas que era originário
do Senado em período não delimitado no estudo, envolvendo o tema do Ensinoaprendizagem, sob uma perspectiva etária, posto que o então PL 6854/2013 (PLS 412/2008,
na casa de origem), foi convertido na Lei n. 13.306/2016, promovendo alteração na Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para o fim de fixar em
5 (cinco) anos a idade máxima para o atendimento na educação infantil.
O estudo ainda identificou dois Projetos de Lei tramitando na Câmara com
origem no Senado, dois quais apenas um compreende o período delimitado na pesquisa,
no caso, o PL 5057/2016 (sob n. 566/2015, no Senado), versando sobre a temática de acesso e
permanência31, bem como um Projeto de Lei daquela Casa, na Câmara arquivado,
também com a referida temática (PL 4260/2012).

Trata-se do PLP 13/2015, cuja ementa “altera a redação do art. 3.º da Lei Complementar 79, de 7 de janeiro de 1994,
que cria o Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN”, tinha por fim destinar recursos do Fundo Penitenciário Nacional
para implantação de berçário e creche nos estabelecimentos penais, resultando na Lei Complementar 153/2015.
31
A outra proposta em trâmite na Câmara, oriunda do Senado, em período anterior ao delimitado na Pesquisa é o
PL 4731/2012 (PLS 504/2011), tratando do ‘Ensino-aprendizagem’ juntamente com Estrutura física.
31
30

4.3. Proposições junto ao Senado Federal, detalhadas no Anexo D

Com relação às proposições pesquisadas junto ao Senado Federal no âmbito do
Produto que focalizam a temática da Educação Infantil, mas que não utilizam este descritor ou
mesmo ‘ensino infantil’, ‘creche(s)’ e ‘pré-escola(s), valendo-se de outros argumentos, tais
como ‘educação básica’; ‘Municípios’ ou ‘estabelecimentos municipais’; ‘diversos níveis e
etapas’ ou ‘em qualquer série ou etapa’; ‘FUNDEB’; PNAE; Salário-educação; Educação
Especial, Pessoa com Deficiência ou Lei 13.146”, dentre outros, a pesquisa identificou 87
iniciativas, detalhadas no Anexo D.
Foram levantadas 11 Propostas de Emenda Constitucional, uma das quais foi
arquivada (PEC 17/2017), versando sobre Financiamento32. Em relação às proposições
ainda em trâmite, essa temática predomina em conjunto com ‘Valorização dos Profissionais
da Educação. Enquanto este descritor despontas nas PECs 32, 49 e 55, de 2013, bem como
80/215, aquele tema é contemplado na primeira PEC referida, juntamente com as PECs
63/2015 e 24/2017, estas quais também conjugam o termo Responsabilidade.
Três Propostas de Emenda Constitucional remanescentes veiculam assuntos distintos,
sob as temáticas do ‘Acesso e Permanência’ (37/2014), Ensino-aprendizagem, na perspectiva
da jornada escolar (28/2015) e Qualidade de Ensino (53/2016). A última Proposta identificada
possui característica abrangente, não especificando um tema determinado, tendo por
finalidade alterar o art. 62 da Constituição Federal, para vedar a edição de medidas
provisórias sobre diretrizes e bases da educação nacional.
Em relação aos Projetos de Lei propriamente ditos, foram identificadas 42
iniciativas em tramitação, cujas temáticas, quando isoladamente consideradas, são ilustradas
na tabela a seguir.
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Temática

Nº de
proposições

Financiamento

8

Programas
Suplementares

6

Valorização dos
Profissionais da
Educação
Gestão
democrática
Papel dos entes
federados –
Responsabilidades
Ensinoaprendizagem

4

Proposições
PLS 254/2013, PLS 430/2013 (Complementar), PLS 163/2014, PLS
164/2014, PLS 282/2015, PLS 307/2015, PLS 739/2015, PLS 747/2015
PLS 122/2013 - material didático, conjugado com populações
específicas ou em situação de risco
PLS 557/2013
PLS 51/2014 - material didático
PLS 217/2015, alimentação escolar, conjugado com Financiamento
PLS 573/2015 - alimentação e uniformes escolares
PLS 394/2016, alimentação escolar, conjugado com Financiamento
PLS 364/2013, PLS 127/2014
PLS 443/2012 e PLS 76/2016, sob o viés da formação
PLS 5/2014, PLS 321/2014, PLS 94/2015

3

PLS 155/2013, conjugado com Valorização dos profissionais da educação
PLS 338/2015 – conjugado com Valorização dos profissionais da
educação e Financiamento
PLS 337/2016 (Complementar)
PLS 756/2015 – sob o viés jornada escolar em tempo integral
PLS 395/2016 – sob o viés ensino à distância, conjugado com
acesso e permanência
PLS 193/2013, sob o viés Metodologia
PLS 189/2012, PLS 275/2013
PLS 449/2013, PLS 187/2016

Avaliação
Novas disciplinas
Metodologias PLS 438/2012, PLS 251/2014
2
ações educativas
Equipamentos
PLS 28/2015
escolares PLS 325/2015, conjugado como Recursos e Tecnologia
Insumo
Educacional
Acesso e
PLS 33/2016
permanência
Atendimento de
estudantes em
PLS 548/2015
diferentes
situações de risco.
Atendimento de
populações
PLS 278/2016
1
específicas (PcD)
Avaliação e
Qualidade de
PLS 746/2015
Ensino
Controle Social
PLS 364/2014
Infraestrutura
PLS 88/2014
Frequência e
permanência
PLS 293/2014
escolares –
Certificação
Tabela 2 – Projetos de Lei em tramitação no Senado Federal, focalizando a temática da Educação
Infantil, sem o uso deste descritor ou mesmo ensino infantil, creche(s) e pré-escola(s), mas de outros
descritores, detalhados no Anexo D.

32

O altera a redação do art. 2º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para dispor sobre a concessão de bolsasaúde e de bolsa-creche à população de menor poder aquisitivo.
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A pesquisa também identificou 13 Projetos de Lei do Senado, arquivados, sem
sobressair um tema predominante33.
Igualmente foram identificados 7 Projetos de Lei do Senado, remetidos à Câmara
dos Deputados, com predomínio de duas proposições sob a temática de Atendimento de
populações específicas (pessoa com deficiência), abordados nos Projetos de Lei do Senado
45/2015 e 311/2016, este em associação às temáticas de Frequência, Permanência e
Certificação, enquanto os demais tratam da Valorização dos profissionais da educação, sob o
viés da formação (PLS 6/2014), Qualidade de Ensino (PLS 185/2012), Parcerias e espaço físico
(PLS 281/2014), Ensino-aprendizagem, abordando disciplina e carga horária (PLS 249/2012) e
prestação de serviços de divulgação, formação e informação científicas e educacionais (PLS
224/2012).
A pesquisa também identificou 1 Projeto de Lei iniciado no Senado, remetido à
Câmara dos Deputados, onde foi arquivado, sob a temática de Infraestrutura, na
perspectiva do espaço físico, no caso, o PL 10/2012, que insere parágrafo no art. 15 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, para
regular a extinção de unidades escolares da educação básica públicas e o destino de seu
patrimônio.
Sete Projetos de Lei tramitam no Senado, com origem na Câmara dos Deputados,
sendo 4 anteriores ao período delimitado na Pesquisa, com predominância das temáticas
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Programas suplementares, sob o viés da alimentação escolar, foram tratados nos PLSs 188/2012 e 360/2016,
este conjugado com a temática do Financiamento. Valorização dos profissionais da educação foram abordados
no PLS 292 (sob o viés da formação e capacitação) e PLS 95/2013, sob o viés da progressão. Papel dos entes
federados e Responsabilidades foram veiculados nos PLSs 184/2012 e 735/2015, este associado com Qualidade.
Estrutura curricular foi veiculada nos PLSs 71 e 103, ambos de 2012, aquele conjugado com Nova Disciplina.
Em proposições únicas, foram encontradas as temáticas de Gestão democrática (PLS 290/2012), Atendimento de
populações específicas (PcD) no PLS 228/2014. Ensino-aprendizagem, sob o viés ensino à distância, conjugado
com Metodologias e Acesso e Permanência (PLS 354/2016). Frequência e permanência escolares, conjugado
com Certificação (PLS 312/21014). Em arremate, o PLS 109/2013 aborda diversos temas e conjunto
(Equipamentos escolares, Recursos, Tecnologia Educacional, Insumo, Papel dos Entes Federados e
Responsabilidades).
34

da Valorização dos profissionais da educação e Equipamentos escolares, conforme ilustra a
tabela a seguir:
Proposições
Temáticas
PLC 54/2017
Valorização dos profissionais da educação – insumos
PL 2098/2015
PLC 116/2013
Valorização dos profissionais da educação (formação)
PL 6520/09
PLC 123/2015
Equipamentos escolares - Recursos - Tecnologia Educacional - Insumo
PL 181/2011
PLC 28/2012
Equipamentos escolares – Infraestrutura – Espaço Físico - Profissionais
PL 3044/08
PLC 75/2017
Ensino-aprendizagem - Atendimento a populações específicas (PcD)
PL 5374/2016
PLC 162/2015
Financiamento
PL 3940/2012
PLC 19/2012
Programa suplementar (transporte escolar)
PL 3706/08
Tabela 3 – Projetos de Lei em tramitação no Senado, originários da Câmara dos
Deputados, englobando proposições iniciadas em período anterior ao delimitado pela
Pesquisa.

Em arremate, foram identificadas 6 proposições iniciadas na Câmara, das quais 3
foram arquivadas no Senado e as outras 3 foram transformadas em norma jurídica, sem
predomínio de uma temática específica.
Os arquivados Projetos de Lei da Câmara 25 e 36, ambos de 2014, versaram sobre
Gestão democrática e controle social bem como Atendimento de populações específicas
(PcD), ao passo que o PLC 66/2012 alude a Equipamentos escolares.
Já os Projetos de Lei da Câmara, de autoria parlamentar, tombados sob nº 68 e
98, ambos de 2013 foram convertidos, respectivamente, nas Leis 13.185, de 6 de
novembro de 2015 e 12.960, de 27 de março de 2014. A primeira proposição versou sobre a
temática do combate à violência conjugado com Estrutura curricular, instituindo o Programa
de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), ao passo que o segundo Projeto aborda
Atendimento de populações específicas, alterando 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
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campo, indígenas e quilombolas. Já o PLC 103/2012, englobando diversas temáticas, aprovou
o Plano Nacional de Educação – PNE (Lei 13.005, de 25 de junho de 2014), também dando
outras providências.

4.4. Proposições junto à Câmara Federal, detalhadas no Anexo E

Com relação às proposições pesquisadas junto à Câmara dos Deputados no âmbito do
Produto que focalizam a temática da Educação Infantil, mas que não utilizam este descritor ou
mesmo ‘ensino infantil’, ‘creche(s)’ e ‘pré-escola(s), valendo-se de outros argumentos, tais
como ‘educação básica’; ‘Municípios’ ou ‘estabelecimentos municipais’; ‘diversos níveis e
etapas’ ou ‘em qualquer série ou etapa’; ‘FUNDEB’; PNAE; Salário-educação; Educação
Especial, Pessoa com Deficiência ou Lei 13.146”, dentre outros, a pesquisa identificou 357
iniciativas, detalhadas no Anexo E.
Foram apurados 24 Propostas de Emenda Constitucional, das quais 15 ainda
tramitam, 7 foram arquivadas e 2 transformadas em Emenda Constitucional.
Em relação às 15 PECs em trâmite, 11 aludem ao tema Financiamento, sendo 8 de
modo exclusivo34 e outras 3 em conjunto com o descritor “Valorização dos Profissionais da
Educação’35. Das outras quatro, duas versam sobre Atendimento de populações específicas
(PcD)36 enquanto aso outras duas veiculam temas distintos, atinentes à Desoneração tributária
(PEC 296/2013) e Estrutura curricular (PEC 435/2014).
No que pertine às Propostas de Emendas Constitucionais arquivadas, todas
gravitavam em torno do tema Financiamento37, o mesmo ocorrendo em relação às
proposições convertidas em Emenda Constitucional, no caso, a PEC 4/2016, que alterou o

34

PECs 220/2012; 15, 38, 54, 149 e 162, de 2015; 339 e 352, de 2017.
PECs 188/2012 e 390 e 406, de 2014.
36
PECs 336/2013 e 45/2015.
35

36

art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prorrogando a vigência da DRU
até 31 de dezembro de 2019. Propõe a retirada escalonada da incidência da desvinculação de
receita da arrecadação das contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade
social, transformada na Emenda Constitucional n. 93/2016; bem como a PEC 241/2016, que
alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir Novo Regime Fiscal,
transformada na Emenda Constitucional n. 95/96.
Em relação aos Projetos de Lei que tramitam na Câmara, a pesquisa levantou
252 proposições, 11 das quais como Projeto de Lei Complementar, com predomínio das
temáticas de ‘Programas Suplementares’, Atendimento de Populações específicas,
Financiamento, Repercussão tributária e Valorização dos Profissionais da Educação.
Programas suplementares tramitam como temática isolada em 33 proposições38 e de
modo conjugado com outros descritores em 7 iniciativas39, totalizando 40 propostas.
O segundo tema de maior incidência é ‘Atendimento de Populações Específicas’ que,
isoladamente, consta em 26 propostas40.
O terceiro tema predominante é ‘Financiamento’ que, isoladamente, consta em 20
propostas41 e em associação com outras temáticas, emerge em outras 13 proposições42.
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PECs 152 e 191, ambas de 2012; 261, 335 3 354, de 2013; 87 e 112/2015.
PL 3275/2012, PL 3348/2012, PL 3968/2012, PL 6852/2013, PL 7315/2014, PL 7646/2014, PL 7952/2014,
PL 8013/2014, PL 8225/2014, PL 885/2015, PL 1368/2015, PL 1460/2015, PL 1543/2015, PL 1643/2015, PL
1695/2015, PL 2322/2015, PL 2505/2015, PL 2527/2015, PL 2620/2015, PL 2709/2015, PL 4028/2015, PL
4161/2015, PL 4401/2016 e PL 4992/2016. Sob o viés da alimentação escolar (PL 3606/2015, PL 4012/2015, PL
4361/2016, PL 7039/2017 e PL 7342/2017). Sob a vertente de material didático(PL 3881/2012 e PL 5066/2016)
e estes conjugados com uniforme no PL 325/2015. Sob a perspectiva de serviço de assistência religiosa e espiritual
(PL 2873/2015).
39
No PL 3278/2015 o tema aparece em conjugação com o descritor ‘Atendimento de populações específicas’ (PcD).
Em associação com Financiamento, o descritor consta nos Projetos de Lei 1166 e 3879, ambos de 2015 bem como no
PL 6194/2016. Duas outras proposições, sob a perspectiva de alimentação escolar, são conjugadas com os argumentos
Infraestrutura e Espaço físico (PL 3909/2015) e com ‘Prática educativa’ (PL 5518/2016). Ainda, a temática é tratada
sob a perspectiva de transporte escolar, em associação com a expressão ‘Acesso e permanência’, no 5509/2013.
40
Em associação ao ‘Acesso e permanência’ (PL 7746/2014). Se considerarmos o atendimento a populações em
situação de risco como uma categoria da temática, são dignos de menção o PL 4620/2016 e o PL 7857/2017. Sob
a vertente da população campesina (PL 3661/2015 e PL 6498/2016). Sob o viés ‘campo, indígenas e
quilombolas’ (PL 2111/2015). Sob a perspectiva da pessoa com deficiência (PL 7798/2014; PLs 269, 1227,
1690, 1649, 1690, 2183, 2346, 3129, 3619, 3738, todos de 2015; PL 5949 e 6559, ambos de 2016; PLs 7212 e
7471, ambos de 2017). Nesta perspectiva, em conjugação com o descritor ‘Acesso’ (PL 5749/2016); em
37
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O tema ‘Repercussão tributária’ tramita em conjunto a outras temáticas em 24
Projetos43, mesmo quantitativo de proposições sob a temática ‘Valorização dos profissionais
da educação’44.
Em escala mediana, também tramitam as temáticas de ‘Estrutura curricular’,
‘Repercussão penal, ‘Segurança’, ‘Combate à violência e à drogadição’, ‘Infraestrutura’,
‘Ensino-aprendizagem’ e ‘Repercussão consumerista’.
Estrutura curricular é tema que aparece em 15 proposições (PLs 4453 e 4849, ambas
de 2012; PL 6010/2013; PLs 7744, 7155 e 8099, todas de 2014; PLs 1382, 2805, 2822, 2936
e 4167, todas de 2015; PLs 4915 e 6414, ambas de 2016; PLs 7283 e 7500, ambas de 2017) 45,
mas há outras duas proposições que também referem ao currículo, todavia o denominador
‘organização curricular’, conforme se depreende dos PL 7181/2014 e PL 4486/2016.
A pesquisa também identificou 13 proposições veiculando as temáticas ‘Repercussão
penal’, ‘Segurança’, ‘Combate à violência’ e ‘Combate à drogadição’, evidenciando a
emergência do assunto no âmbito educacional46.
associação com o termo ‘Formação’ (PL 3432/2015) e em conjunto com o argumento “Formação inicial e
continuada (PLs 3394 e 3993, ambos de 2012; PL 6968/2013, PL 5289/2016, PLs 6829 e 8033, ambos de 2017).
41
PLs 3393 e 4419, ambos de 2012; PLs 5694, 6346 e 6793, todos de 2013, PLs 7321 e 7862, ambos de 2014;
PLPs 57, 132, 164 e 214, todos de 2015; PLs 150, 1439, 1810 e 3042, todos de 2015, PLP 256/2016, PLs 4660 e
6580, ambos de 2016, PLs 7222 e 7935/2017.
42
Conjugado com: Prática desportiva (PL 2084/2015), Frequência escolar (PL 6154/2016), Programas
suplementares e Campo (PL 2508/2015); Valorização dos profissionais da educação (PLP 145/2012; PLs 6045 e
6409, ambos de 2013; PLPs 398, 393 e 429, de 2014; PL 7978/2014; PL 251/2015 e PLP 396/2017). Em
conjugação com as temáticas de ‘Valorização dos profissionais da educação’, ‘Papel dos Entes federados’ e
‘Responsabilidades’, o descritor é tratado no PL 2636/2015.
43
Em conjunto com ‘Acesso e permanência’: PLs 3930, 4055 e 4257, todos de 2012; PLs 5083, 5137, 5407 e
5598, 5873, 6094, 6766 e 6782, todos de 2013; PL 8320/2014; PLs 1491 e 3179, ambos de 2015; PLs 5629,
5855 e 6332, todos de 2016. Em conjugação com o descritor ‘Financiamento’: PL 3194/2015. Em associação
com os termos ‘Infraestrutura’ e ‘Equipamentos’: PL 6918/2013 e PLs 4958 e 6608, ambos de 2016. Em
associação com ‘Tecnologia educacional’: (PL 2511/2015). Em conjunto com ‘Valorização dos profissionais da
educação’: PL 5929/2016, PL 7625/2017.
44
PL 3202/2012, PL 3273/2012, PL 3941/2012, PL 4375/2012, PL 4667/2012, PL 4753/2012, PL 5223/2013, PL 6529/2013,
PL 7014/2013, PL 7268/2014, PL 7813/2014, PL 7697/2014, PL 8055/2014, PL 1696/2015, PL 1988/2015, PL 1092/2015, PL
2382/2015, PL 2502/2015, PL 4950/2016, PL 6416/2016, PL 7120/2017, PL 7285/2017. Sob as perspectivas de capacitação
(PL 3326/2012) e sob a vertente de formação e qualificação (PL 6250/2016).
45
Há proposições que também referem ao currículo, mas não sob o denominador “estrutura curricular’, mas sim
“organização curricular’, conforme se depreende dos PL 7181/2014 e PL 4486/2016.
46
PL 3153/2012; PL 5540/2013; PLs 708, 2780 e 3037, todos de 2015, bem como PL 5826/2016, sendo que em
conjugação com a temática ‘Valorização dos profissionais da educação’ o tema é tratado no PL 3189/2012. PL
5283/2013. PLs 1196, 2618, 3036, 3295 e 3339/2015, bem como PL 4712/2016. PL 6628/2016.
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O descritor Infraestrutura foi encontrado em 13 proposições, duas das quais de modo
isolado (PL 4517/2012 e PL 4901/2016) e de forma conjugada com outros descritores nas
demais 11 propostas47.
Quantitativamente, 8 iniciativas gravitam em torno da temática Ensino-aprendizagem
(PL 7180/2014 e 867/2015), com destaque para a educação domiciliar (PL3179/2012), carga
horária (PL 552/2015), combate à ideologia de gênero (PL 1859/2015), educação itinerante
(PL 2156/2015), educação à distância (PL 3758/2015) e Metodologias (PL 6005/2016); ao
passo que outras 7 iniciativas apresentam Repercussão Consumerista48
Na sequência, quatro proposições aludem às temáticas de ‘Avaliação e Qualidade e de
Ensino’ (PL 5325/2013; PLs 2843 e 3419, ambas de 2015, e PL 5326/2016), bem como
‘Proibições’ (PL 6283/2013; PLs 1871 e 2640, ambas de 2015 e PL 5487/2016).
Acesso é tema que desponta em quatro proposições (PL 615/2015, PL 4563/2017 e Pls
7339 e 7451/2017), estes dois em associação com o descritor ‘classificação’, assim como
‘Gestão democrática’ (PL 6798/2013, 2752, 2759 e 2971, todos de 2015), sendo o último em
associação com o descritor ‘Responsabilidades’.
Em seguida, três proposições veiculam em seu bojo o ‘Papel dos entes federados’,
sendo um de modo isolado (PL 5519/2013) e o outros dois em conjunto com as temáticas de
Ação cooperativa e Jornada Escolar (PLP 413/2014 e PL 6155, respectivamente).
A Educação Ambiental, sob a perspectiva de Coleta de resíduos, também é assunto
que tramita em três iniciativas (PL 1732/2015 e PLs 5860 e 6202, ambas de 2016).
Já a temática ‘Novas disciplinas’ tramita nos PL 185/2015, Pl 4701/2016e Pl
6885/2017, mesmo quantitativo de proposições veiculando o descritor ‘Valorização da

47

Em conjunto a: Combate à violência (PL 8169/2014); Financiamento (PL 6622/2016); Mobiliário urbano (PL
4046/2015 e PL 7089/2017); Equipamentos (PL 6301/2016). Infraestrutura e Equipamentos em associação com
Espaço físico (PLs 2165, 2889 e 705, todos de 2015). Infraestrutura e Espaço físico em conjugação com:
Material escolar (PL 5241/2016); Participação da comunidade (PL 2240/2015) e Tecnologia educacional (PL
3898/2015).
39

experiência escola’, que é tratada de modo isolado o PL 3625/2015 e em conjugação com o
descritor Financiamento (PL 20/2015) e com os argumentos ‘Prática educativa’ e
‘Participação da comunidade’ (PLs 20/2105 e 267, ambos de 2015, respectivamente).
Duas proposições buscam a adequação da redação da Lei 9.394/96 à Constituição
Federal, em virtude de Emenda Constitucional aprovada (PL4306/20012 e PL 5546/2016),
sendo este quantitativo também é indicativo das temáticas sobre Equipamentos escolares e
Insumos (PL 3231/2015 e PL 7455/2017).
Também em duas propostas, o tema Acesso à Informação é tratado nos PL 5887/2013
e PL 4792/2016, naquele conjugado com o argumento ‘Programas Suplementares’, sob a
vertente de material didático.
Outrossim, as temáticas de ‘Permanência’ e ‘Frequência’ são tratadas de modo
conjugado com o descritor ‘Responsabilidades’ nos PL 6137/2013 e PL 1545/2015, sendo
neste também associado ao argumento Programas Suplementares.
Encerrando o levantamento das proposições em trâmite, sete iniciativas em trâmite
abordam temas distintos, a seguir enunciados: Certificação (PL 6220/2013), Espaço Físico
(PL 3426/2015), Participação da comunidade (PL 8224/2014), Prática desportiva (PL
6186/2013), Qualidade de ensino (821/2015), Responsabilidades (PL 3146/2012) e
Tecnologia Educacional (PL 7861/2017).
A pesquisa ainda identificou 68 Projetos de Lei e 1 Projeto de Lei Complementar,
iniciados na Câmara dos Deputados, porém arquivados, com predomínio das temáticas de
Financiamento, Programas Suplementares e Valorização dos Profissionais da Educação que,
tratadas isoladamente ou em conjugação, totalizaram 31 proposições49.

48

PL 4989/2013; PLs 1796, 1976 e 3255, todos de 2015, bem como PLs 4738, 6237 e 6742, todos de 2016.
Isoladamente, a temática de ‘Financiamento’ é veiculada em 15 proposições (PL 4671/2012, PL 4681/2012,
PL 4711/2012, PL 4718/2012, PL 4808/2012, PL 4867/2012, PL 4902/2012, PL 5397/2013, PL 5453/2013, PL
5500/2013, PL 5847/2013, PL 5907/2013, PL 6533/2013, PLP 51/2015 e PL 3293/2015), mas em conjunto ao
descritor ‘Programas Suplementares’, consta do PL 4031/2012. Já este aludido descritor é tratado, isoladamente,
40
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Outro tema que despontou com predominância nas propostas arquivadas diz respeito
ao ‘Atendimento de populações específicas’, constando em 12 proposições, 10 das quais sob a
vertente das pessoas com deficiência50, sendo as demais 26 proposições ilustradas no quadro a
seguir:

Temática

Número de
proposições
4

Proposições

PL 6589/2013, PL 6896/2013,
PL 6981/2013 e PL 7808/2014
3
PL 4516/2012 (prática educativa)
Ensino-aprendizagem
PL 7851/2014 (jornada escolar)
PL 1023/2015 (calendário escolar)
3
PL 4204/2012, PL 1526/2015
Prática desportiva
e PL 5981/2016
Estrutura curricular
2
PL 6916/2013 e PL 545/2015
Insumos
2
PL 4601/2012 e PL 255/2015
Material escolar
2
PL 7794/2014 e PL 8279/2014
Novas disciplinas
2
PL 94/2015 e PL 623/2015
Proibição de ideologia de gênero
2
PL 2731/2015 e PL 3236/2015
Avaliação
1
PL 8174/2014
Combate à drogadição
1
PL 2142/2015
Educação Ambiental
1
PL 4609/2012
Infraestrutura – mobiliário urbano
1
PL 7661/2014
Permanência – frequência
1
PL 4991/2013
Repercussão tributária - Desoneração tributária
1
PL 7688/2014
Tabela 4 - Projetos de Lei iniciados na Câmara dos Deputados, porém arquivados, detalhados no
Anexo E
Educação ambiental – coleta de resíduos

Retomando às proposições em trâmite, porém não originárias da Câmara dos
Deputados, a pesquisa apurou 16 Projetos de Lei tramitando nesta Casa Legislativa, oriundas
do Senado, sendo 7 anteriores ao período delimitado na Pesquisa51. Nestas, predomina a

no PL 6162/2013, mas em associação com o tema ‘Valorização dos Profissionais da Educação’, consta em 6
iniciativas (PLs 3114 e 4427, de 2012; PLs 5136 e 5264, ambos de 2013; PL 8049/2014 e PL 457/2015). Por sua
vez, este tema é tratado isoladamente em 5 Projetos (PL 3144/2012, PL 6477/2013, PL 7556/2014, PL 499/2015
e PL 4928/2016), mas também aparece conjugado com a temática de Financiamento (PL 7656/2014) e associada
ao argumento Desoneração tributária em duas proposições (PL 5360/2013 e PL 7209/2014).
50
PLs 3512 e 4776, ambos de 2012; PLs 5614 e 6570, ambos de 2013; PLs 7665 e 7916, ambos de 2014; PLs
184 e 3777, ambas de 2015, PL 4651/2016 e PL 7470/2017. O PL 4573/2016 diz respeito a pessoas internadas
ao passo que o PL 3143/2015 alude a crianças diabéticas.
51
PL 7109 (PLS 5/2008, na casa de origem); PL 5954/20103 (PLS 186/2008, n a casa de origem); PL 2286/2015
(PLS 320/2008, na casa de origem); PL 3088/2012 (PLS 415/2011, na casa de origem); PL 4731/2012 (PLS
504/2011, na casa de origem) e PL 5684/2013 (PLS 515/2011, na casa de origem).
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temática de Atendimento de populações específicas, com 4 proposições52, seguida dos
descritores ‘Valorização dos Profissionais da Educação’53 e ‘Acesso e Permanência”54, com 3
e 2 iniciativas, respectivamente. As seis proposições remanescentes abordam, cada qual,
temas distintos55.
Igualmente em trâmite, foram identificados 3 Projetos de Lei da Câmara,
apresentados no período indicado na pesquisa, que foram encaminhados para o Senado
Federal, onde aguardam apreciação56, cada qual com temática distinta, veiculando
‘Financiamento’, ‘Valorização dos profissionais da educação’, em conjugação com ‘Insumos’
e ‘Ensino-aprendizagem’ em associação com o ‘Atendimento de populações específicas’.
Em arremate, a pesquisa encontrou 1 Projeto de Lei originário do Senado (PLS
10/2012), que na Câmara dos Deputados (PL 4822/2016) foi arquivado, e que veiculava a
temática de ‘Infraestrutura’ e ‘Espaço físico’, também identificando 2 Projetos de Lei
transformados em norma jurídica, ambos dispondo sobre o tema ‘Atendimento de populações
específicas”, um sob o viés da população campesina e o outro sobre pessoa com deficiência57.

Em associação com o descritor ‘Avaliação’ (PL 5954/2013, PLS 186/2008 na casa de origem); em conjugação
com Equipamentos (PL 7109/2014, PLS 05/2008 na casa de origem); PL 5055/2016 (PLS 45/2015) e PL
7682/2017 (PLS 311/2016).
53
Sob o viés ‘formação’, nos PL 7552/2014 (PLS 284/2012, na casa de origem) e PL 5054/2016 (PLS
6/2014, na casa de origem). Em conjugação com o descritor Jornada, a temática consta do PL 2286/2015 (PLS
320/2008, na casa de origem).
54
Projetos de Lei 5684/2013 e 5057/2016 (PLS 515/2011 e PLS 566/2015, na casa de origem, respectivamente.
55
O PL 3088/2012 (PLS 415/2011, na casa de origem) dispõe sobre a ‘Programas Suplementares’, sob o viés de
material didático escolar. O PL 4731/2012 (PLS 504/2011, na casa de origem) aborda a temática de ‘Ensinoaprendizagem’, sob o enfoque de estrutura física. O PL 8130/2014 (PLS 185/2012, na casa de origem), trata do
tema ‘Qualidade de ensino’. O PL 3047/2015 (PLS 249/2012, na casa de origem) dispõe sobre carga horária de
disciplina. O PL 1966/2015 (PLS 17/2014, na casa de origem), alude ao ensino integrado à proposta pedagógica
da escola. O PL 3632/2015 (PLS 224/2012, na casa de origem) versa sobre a prestação de serviços de
divulgação e formação de informações científicas e educacionais. O PL 4824/2016 (PLS 281/2014, na casa de
origem) veicula os descritores ‘Parcerias’ e ‘Espaço físico’.
56
PLS 162/2015 (PL 3940/2012, na casa de origem), PLS 54/2017 (PL 2098/2015, na casa de origem) e PLS
75/2017 (PL 5354/2016, na casa de origem), respectivamente.
57
O PL 3534/2012 é originário da Câmara, de iniciativa do Poder Executivo, e foi convertido na Lei
12.960/2014, alterando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para fazer constar a exigência de
manifestação de órgão normativo do sistema de ensino para o fechamento de escolas do campo. Já o PL
tramitado na Câmara sob n. 4700/2012 (PLS 254/2011, na casa de origem) foi convertido na Lei 13.234/2015,
alterando a Lei nº 9.394/1996, para dispor sobre a identificação, o cadastramento e o atendimento aos alunos
com altas habilidades ou superdotação na educação básica e superior.
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5. DISCUSSÃO

Segundo LAKATOS (2008, p. 271) “os métodos, em geral, englobam dois momentos
distintos: A Pesquisa, ou coleta de dados, e a Análise e Interpretação, quando se procura
desvendar o significado dos mesmos”.
Portanto, procedida à quantificação do Projetos de Lei que focalizam a temática da
Educação Infantil e devida sistematização dos temas versados, a atividade atingiu o estágio da
pesquisa desenvolvida no documento técnico antecedente, que igualmente havia quantificado
e sistematizado por temáticas as proposições atinentes ao Ensino Fundamental e Ensino
Médio, permitindo o desenvolvimento uma análise dos principais temas e demandas de
mudança do marco regulatório da Educação Básica.
Com efeito, o Termo de Referência desta Consultoria refere como Resultado da
Pesquisa a entrega de documento técnico contendo estudo analítico acerca dos temas
formalizados nos projetos de lei, incluindo as principais demandas que, direta ou
indiretamente, podem impactar na mudança do marco regulatório do ensino fundamental e do
ensino médio, o que é possível a partir da atividade exigida de levantamento dos principais
temas dos projetos de lei (tarefa já realizada e registrada no Produto 1) e as principais
demandas de mudança no marco regulatório do ensino fundamental e do ensino médio.
Todavia, o Termo de Referência também exige neste momento a atividade de
sistematização e análise dos principais temas dos projetos de lei e as principais demandas de
mudança no marco regulatório da educação infantil e, conquanto a tarefa de sistematização
tenha ocorrido na Seção anterior, sua análise é feita em conjunto à tarefa de identificação das
principais demandas de mudança do Ensino Fundamental e Médio, sobretudo quando
verificado que, as três etapas de ensino referidas integram a Educação Básica, que na
esmagadora maioria das proposições é assim considerada de modo conglobante, e não
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específico para determinada etapa, não obstante a Consultoria elabore Anexo F, contendo
proposições específicas à etapa, que podem afetar o marco regulatório da educação.
Tecida esta consideração, antedê de adentrando no mérito da análise dos principais
temas e demandas que podem impactar na mudança do marco regulatório educacional existe,
é preciso dizer que, em tese, toda proposição implica mudança, seja por conferir nova redação
a dispositivo pré-existente, alterando-lhe o conteúdo, ou por acrescentar inciso, alínea o
parágrafo, ou então revogar dispositivo.
Assim considerando, cada uma das proposições mereceria análise individual, o que
não seria compatível ao tempo conferido para a pesquisa, demandando a tarefa de identificar
as iniciativas que SIGNIFICATIVAMENTE, implicam mudança do marco regulatório
existente, seja direta ou indiretamente.
Deste modo, é preciso corroborar a afirmação tecida no Termo de Referência da
Consultoria, no sentido de que a alteração pode ocorrer de tanto no bojo da Lei 9.394/96,
como na legislação extravagante a ela correlata e, inclusive oriunda do texto constitucional,
que serve de arcabouço normativo para todo o sistema.
Nesta perspectiva, e porque a educação é direito social que demanda política pública
que, por sua vez, depende de recursos financeiros, esta Consultoria pondera que,
indubitavelmente, o tema que mais desponta e demanda impacto de mudança no marco
regulatório existente, repercute na seara do Financiamento, senão vejamos.
Partindo das Propostas de Emenda Constitucional, a expressiva maioria aborda a
temática de Financiamento, seja em relação à Educação Infantil como também em relação ao
Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Partindo das Propostas de Emenda Constitucional, a expressiva maioria aborda a
temática de Financiamento, seja em relação à Educação Infantil como também em relação ao
Ensino Fundamental e Ensino Médio.
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Na Câmara, a PEC 220/2012 acrescenta dois parágrafos ao art. 20 da Constituição
Federal, para destinar os recursos da participação no resultado ou da compensação financeira
às áreas de educação, ciência e tecnologia, saúde, segurança, meio ambiente, defesa nacional,
energia e infraestrutura. Já a PEC 245/2013 dá nova redação ao art. 20 da Constituição
Federal, para destinar os recursos da participação no resultado ou da compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural para as áreas de educação, saúde, meio ambiente,
ciência e tecnologia, defesa e segurança pública, energia e infraestrutura.
Em ambas as proposições, o descritor Educação é tratado em termos genéricos, e
seguindo o princípio de que não cabe ao intérprete da lei restringir o que a lei não restringe, as
alterações impactam mudança indireta no marco regulatório da educação básica, pois os recursos
referidos pelas PECs, uma vez aprovadas, serão destinados também para este nível e suas etapas.
O mesmo raciocínio é aplicado à PEC 54/2015, em trâmite naquela Casa Legislativa,
acrescentando incisos aos artigos 58 e 159 da Constituição Federal, que dispõe sobre
repartição de receitas tributárias, bem como as PECs 38 e 162, ambas de 2015, que alteram o
art. 159 da Constituição Federal para aumentar a entrega da parcela de recursos destinada pela
União ao Fundo de Participação dos Municípios, bem como a PEC 339/2017, que dá nova
redação ao parágrafo do art. 158 e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT) para alterar os critérios de distribuição da parcela pertencente aos
Municípios do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Todas
estas proposições aludem à temática do Financiamento, sem alusão específica, apenas
reportando, na justificativa, maior aporte de recursos aos Municípios, para educação.
Em relação aos Projetos de Lei, no Senado, o PLS 254/2013 dispõe sobre destinação, para
as áreas de educação e saúde, do total da participação da Compensação Financeira pela Exploração
Mineral – CFEM, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do Art.
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214 e no art. 196 da Constituição Federal. Por sua vez, o PLS 280/2013 altera a Lei nº 12.351/2010,
que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos, sob o regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; criando o
Fundo Social - FS e dispondo sobre sua estrutura e fontes de recursos; também alterando
dispositivos da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997; para destinar a totalidade dos recursos
oriundos do pagamento referente aos bônus de assinatura dos contratos de partilha de produção de
blocos exploratórios de petróleo e gás natural na área do pré-sal, às áreas de educação e saúde58.
Na Câmara dos Deputados, os PLs 6346 e 6893, ambos de 2013, bem como o PL
7321/2014 e 4660/2016 alteram a Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, que dispõe sobre a
destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, sob a finalidade de cumprimento da
meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196 da Constituição Federal, para estabelecer
que parte dos recursos destinados para a área de educação, pela referida Lei, sejam utilizados, por
todos os entes da Federação, no pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a
profissionais do magistério das redes públicas de educação e na capacitação desses profissionais.
Também sem fazer alusão específica a um nível de ensino ou etapa deste, o PL 3365
altera o artigo 28 do Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, para estabelecer a
obrigatoriedade da destinação de parte dos recursos arrecadados com loterias federais para a
educação básica fundamental, ao passo que o PL 7222/2017 altera a Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, para destinar recursos arrecadados com multas administrativas e com o
perdimento de bens para as áreas de saúde e de educação.
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Também o PLS 747/2015 altera a destinação dos recursos dos royalties do petróleo e das participações
decorrentes da exploração petrolífera, todavia especificando que esta alteração tende a privilegiar o
desenvolvimento de programas e projetos que visem à melhoria da educação pública básica, incluindo o ensino
profissional. De igual modo, O PLS 307/2015 altera a Lei n° 12.858, de 9 de setembro de 2013, que dispõe sobre
a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso
VI do caput do art. 214 e no art. 196 da Constituição Federal; alterando a Lei nº 7.990, de 1989 e dando outras
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Outra proposição que causará impacto de mudança no marco regulatório se for
aprovada é a PEC 32/2013, oriunda do Senado, que altera o inciso I do art. 159 e o inciso I do
art. 208 da Constituição Federal, bem como o art. 211, para responsabilizar a União pelo
financiamento da Educação Básica.
À toda evidência, a Proposta de Emenda Constitucional vai de encontro ao que hoje
prevê o inciso I do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que prevê a
distribuição de recursos e responsabilidade entre Estados, Distrito Federal e Municípios à
manutenção e desenvolvimento da educação básica.
No âmbito dos Projetos de Lei, no Senado, o PLS 164/2014 altera a Lei nº
11.494/2007, para ampliar a complementação da União ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB)
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. Já o PLS 338/2015 altera a Leis n. 11.494, de 20 de junho de 2007, que

regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), bem como a Lei n. 11.738, de 16 de
julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica, para dispor sobre a responsabilidade da União na
remuneração docente60.
A referida Lei, que regulamenta a alínea ‘e’ do inciso III do caput do art. 60 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, para imputar a União o pagamento do piso
salarial dos profissionais do magistério da educação básica, também é alterada no PLS

providências, para vincular 50% (cinquenta por cento) da destinação para as áreas de educação ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
59
No mesmo sentido tramita na Câmara, o PL 251/2015, que altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que
regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica, previsto na alínea "e" do inciso III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para
viabilizar que todos os Estados e Municípios, que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir o valor
fixado, recebam, da União, os recursos necessários à complementação da integralização do aludido piso salarial
profissional nacional.
60
No mesmo sentido tramita o PL 2636/2015, na Câmara.
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155/2013, que determina que o Piso Salarial do Profissional do Magistério da Educação
Básica seja pago pela União a todos os professores da Educação Básica Pública do Brasil;
estabelecendo que o Governo Federal pagará diretamente ao professor que tenha sido
selecionado com base em critérios definidos pelo MEC; determinando que no prazo de 60
dias o MEC defina os referidos critérios; estabelecendo que todo professor que já esteja no
exercício de sua atividade de magistério na data da publicação desta Lei e que tenha sido
contratado por concurso público realizado até 180 dias antes desta data, passará a receber
diretamente da União o valor de que trata esta Lei.
No Senado, o Projeto de Lei Complementar 337/2016 dispõe sobre instrumento de
cooperação federativa para transferência à União de competências educacionais de Estados,
Distrito Federal e Municípios, em evidente subsunção à temática do Papel dos entes federados
e Responsabilidades.

Na Câmara, o PLP 413/2014, visa responder especificamente às

disposições do artigo 23 da Constituição Federal, acelerada, agora, pela recente sanção da Lei
no 13.005/2014 que estabelece o Plano Nacional de Educação e dá outras providências, para
dispor sobre o papel dos entes federados e a ação cooperativa entre os mesmos.
Ainda nesta Casa Legislativa, tramita o PL 5519/2013, instituindo o Sistema
Nacional de Educação, bem como o PL 6155/2016, que altera o art. 34 da LDB, para dispor
sobre diretrizes a serem adotadas pelos Estados, Municípios e Distrito Federal na gestão de
redes de Escolas de Tempo Integral, temática que será na sequência abordada.
E porque o caput do mencionado art. 60 do ADCT trata da destinação de parte dos
recursos referidos pelo art. 212 da Constituição Federal até o 14º (décimo quarto) ano a partir
da promulgação da Emenda Constitucional 53/2006, que ocorrerá por meio do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), temos que este Fundo possui natureza temporária, tanto que é previsto
como disposição constitucional transitória.
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Ocorre que a provisoriedade, no contexto educacional, transfigurou-se em
indispensabilidade, que levam os legisladores à propositura de perenidade do referido Fundo.
Assim, retornando à Câmara, a PEC 15/2015 insere parágrafo único no art. 193;
inciso IX, no art. 206 e art. 212-A, todos na Constituição Federal, de forma a tornar o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB instrumento permanente de financiamento da educação básica pública,
incluindo o planejamento na ordem social e inserindo novo princípio no rol daqueles com
base nos quais a educação será ministrada, revogando o art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, de modo semelhante na PEC 149/2015 e, no Senado, por meio
das PECs 17 e 24, ambas de 2017, que também postulam a perenidade do Fundo.
Ainda na Câmara dos Deputados, a PEC 257/2013 confere nova redação ao inciso IV
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para FACULTAR aos
Municípios dispor dos recursos recebidos à conta do FUNDEB para a manutenção do ensino
médio, dizendo que será ampliada a atuação dos recursos no ensino médio, sem prejuízo do
ensino fundamental e educação infantil. A leitura da redação da proposta conduz à
interpretação ambígua, pois dizer que aos Municípios será facultado dispor dos recursos para
a manutenção do ensino médio pode implicar o revés do propósito, justamente para
disponibilizar os recursos às duas primeiras etapas da educação básica.
No âmbito dos Projetos de Lei, o PLS 163/2012, apelidado de Agenda Brasil 2015,
altera o § 2º do Art. 10 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, de 20 de junho de 2007, que
dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), para redefinir os critérios de
distribuição dos recursos do Fundo, determinando que a ponderação entre as demais etapas,
modalidades e tipos de estabelecimento será resultado da multiplicação do fator de referência
por um fator específico fixado pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a
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Educação Básica de Qualidade, garantindo-se investimento por aluno que assegure um padrão
mínimo de qualidade do ensino baseado, entre outros, nos seguintes parâmetros: I – relação
adequada entre número de estudantes por turma e por professor; II – infraestrutura escolar e
insumos adequados para cada etapa e modalidade de ensino; III – qualificação e remuneração
dos profissionais da educação; IV – oferecimento de jornada escolar parcial ou integral.
Na Câmara, o PL 1439/2014 também trata da distribuição do Fundo, alterando o § 2o
do art. 10 e acrescenta parágrafo único ao art. 11 à Lei nº 11.494/2007, que também é altera
pelo PL 3042/2015, para ampliar os recursos disponíveis para a educação especial.
Outrossim, merece importância o PLS 282/2015 que altera as Leis nos 9.424, de 24
de dezembro de 1996, e 9.766, de 18 de dezembro de 1998, para dispor sobre a distribuição
nacional dos recursos do salário-educação, contribuição social instituída como fonte adicional
de financiamento da educação básica pública.
Ainda no tocante à referida contribuição, emerge o PL 3393/2012, que promove
alteração no artigo 15 da Lei nº 9.424/1996, de modo a dispor sobre as cotas federal e estadual e
municipal do salário-educação e criar a cota do regime de colaboração, também inserindo § 4º ao
mencionado dispositivo, de forma a incluir a União Nacional de Dirigentes Municipais de Ensino
- UNDIME e o Conselho Nacional de Secretários de educação-CONSED no conselho
deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, sob a inovação
proposta da criação da cota do regime de colaboração.
Outra importante proposição constitucional alusiva ao Financiamento diz respeito à
PEC 437/2014, que acrescenta artigos 99 a 101 no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para dispor sobre a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino
Técnico de Nível Médio (FUNDETEC), para vigorar por 30 anos, visando atender à Meta 11
do Plano Nacional da Educação - PNE (Lei nº 13.005/14), no sentido de “triplicar as
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matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a qualidade da
oferta e pelo menos 50% da expansão do segmento público”.
A medida reveste-se de um ‘FUNDEB’ para o Ensino Médio, mas não esclarece
como a aprovação da PEC implicará no financiamento que hoje ocorre no referido Fundo, no
sentido de uma concomitância de fontes ou na substituição de uma pela outra.
Último ponto alusivo ao Financiamento, mas que estende o olhar para outra temática
encontrada de modo predominante na pesquisa, diz respeito ao pagamento dos profissionais
da educação.
Na Câmara, a PEC 188/2012 cria o Fundo Nacional de Valorização do Professor da
Educação Básica para o pagamento do Bônus de Magistério dos Professores da Rede Pública
dos Estados, Distrito Federal e Municípios e no bojo das PECs 390 e 406, ambas de 2014,
respectivamente, altera-se o art. 169 da Constituição Federal e o artigo 38 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias para possibilitar a ampliação de limite de despesas
com pessoal ativo nas áreas da saúde e da educação, bem como acrescentando § 5º ao art. 167
do texto constitucional, para permitir a transferência voluntária de recursos e a concessão de
empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas
instituições financeiras, para pagamento dos profissionais do magistério da educação básica
em efetivo exercício dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
No Senado, a PEC 63/2015 acrescenta parágrafo ao art. 60 do ADCT da Constituição
Federal, para estabelecer regras que assegurem o pagamento do piso salarial nacional do
magistério pelos Municípios. Retornando à Câmara, a PEC 352/2017 confere nova redação aos
parágrafos 9º e 10 do art. 166 da Constituição Federal, tratando da destinação de recursos de
emenda individual ao projeto de lei orçamentária para a educação, no financiamento para a
manutenção e desenvolvimento do ensino, todavia, vedando pagamento de pessoal e encargos.
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No âmbito dos Projetos de Lei, na Câmara, o PLP 398/2014 altera a Lei
Complementar nº 101, de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, comumente denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal para excluir do limite das despesas de pessoal dos Municípios as
relativas à manutenção e desenvolvimento do ensino. Em sentido semelhante, o PLP 57/2015,
bem como o PLP 429/2014, que exclui do limite de despesas com pessoal os gastos que
especifica; o PLP 214/2015, vedando o contingenciamento de despesas destinadas à saúde e à
educação; o PLP 306/2017, que também amplia a exclusão do limite das despesas os
professores da rede pública estadual; o PLP 393/2014, para excluir do limite de despesa de
pessoal os recursos destinados às ações e serviços de saúde e de educação e o PLP 145/2012,
visando à exclusão das despesas com pessoal, quando decorrentes de gastos na área da
educação, dos limites fixados em seu artigo 19.
Além da Lei Complementar 101/2000, outras duas Lei são objeto de alteração por
meio de Projetos de Lei oriundos da Câmara dos Deputados, no caso, os PLs 6409/2013 e
7862/2014, que alteram a Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o FUNDE,
para instituir programa de incentivo aos professores, para melhoria da qualidade do ensino e
para acrescentar inciso ao art. 10 da mencionada lei, bem como o PL 7978/2014, que inclui o
§ 4º ao art. 2º da Lei nº 12.858, de 09 de setembro de 2013 (Lei da destinação dos Royalties
para as áreas de educação e saúde), estabelecendo recursos do pré-sal para as carreiras do
Magistério.
Uma das formas pelas quais os profissionais buscam valorização é por meio de um
piso salarial condizente esforço envidado à aprendizagem, não sendo raros os casos de
paralização para defesa deste direito que, entretanto, ocasiona alterações, para não dizer
prejuízo, no calendário e jornada escolares e consequente carga horária das disciplinas.
Pensando nisto, consta do Senado a PEC 53/2016, que altera os artigos 9º e 37 da
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Constituição Federal para estabelecer a educação como serviço essencial, o que repercutirá na
Lei n. 7.783, de 28 de junho de 1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve,
definindo as atividades essenciais e regulando o atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, que ainda não determina em seu artigo 10 a educação como serviço essencial.
O Ensino-aprendizagem é tema que apresenta Proposta de Emenda Constitucional de
impactante mudança do marco regulatório da educação, uma vez que a PEC 28/2015 altera o
art. 208 da Constituição Federal para garantir a progressiva universalização da educação
básica em tempo integral.
No âmbito de Projetos de Lei, o PLS 255/2014 altera as Leis nº 9.394, de 20/12/1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e nº 13.005, de 25/6/2014 (Plano Nacional
de Educação), para estabelecer carga horária mínima anual de 1400 horas no ensino
fundamental e assegurar o atendimento em escola de tempo integral aos estudantes do ensino
fundamental das redes públicas de ensino. Já o PLS 756/2015, também dispõe sobre a
educação em tempo integral, estabelecendo diretrizes para a sua implementação na educação
básica, com duração da jornada escolar de, no mínimo, oito horas, podendo o s projetos de
educação integral serem desenvolvidos por meio de parcerias com instituições de ensino
superior públicas ou privadas.
Na Câmara, o PL 6840/2013 altera Lei nº 9.394/96, para instituir a jornada em tempo
integral no ensino médio, dispondo sobre a organização dos currículos do ensino médio em
áreas do conhecimento e dá outras providências. No âmbito da Educação Infantil, o PL
4035/2015 também dispõe sobre o regime de tempo integral. Do mesmo modo, a educação
em tempo integral é ventilada nos PLs 479, 552 e 707, todos de 2015.
Ainda sob o ponto de vista do Ensino-aprendizagem, Projeto de Lei que pode
impactar significativa mudança no marco regulatório do ensino médio consiste no PL
6394/2013, em trâmite na Câmara dos Deputados, altera os artigos 35 e 44 da LDB, para
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redimensionar o ensino médio, possibilitando que seja ampliada sua duração para quatro anos,
estruturando a etapa numa parte geral, com o mínimo de 1480 (mil quatrocentas e oitenta)
horas de efetivas atividades escolares, preferencialmente nas duas séries ou anos iniciais,
destinadas à base nacional comum do currículo; e uma parte especial, com o mínimo de 920
(novecentas e vinte) horas de efetivas atividades escolares, iniciadas preferencialmente no 2º
(segundo) ano ou série, destinadas: à consolidação e aprofundamento, por área específica, dos
conhecimentos de educação geral para ingresso no ensino superior; ou à preparação técnica
para o trabalho de modo a capacitar o aluno a se adaptar com flexibilidade a novas condições
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores.
A temática do Ensino-aprendizagem também contempla Proposta de Emenda
Constitucional que altera a redação do art. 210 da Constituição Federal, para estabelecer que,
decenalmente, a lei fixará conteúdos mínimos para a educação básica e superior, proibindo a
aplicação da transversalidade ou técnicas subliminares no ensino de matéria moral ou
orientação religiosa (PEC 425/2014), assunto hodierno deveras controverso, sobretudo em
decorrência do recente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4439, que
questionava o modelo de ensino religioso nas escolas da rede pública de ensino do país, tem
sido proferida decisão majoritária (6 votos a 5), no sentido de que o ensino religioso nas
escolas públicas brasileiras pode ter natureza confessional.
Aliás, dentre os assuntos controversos, conquanto ainda não tramitados no âmbito do
texto constitucional, merece destaque o PL 7180/2014, que altera o art. 3º da Lei 9.394/96
que, sob o escopo de adaptar a legislação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, inclui como princípio do
ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos
valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação

54

moral, sexual e religiosa61. Outra proposição digna de menção como impactante à mudança
do marco regulatório diz respeito aos PLs 867 e 1859, ambos de 2015, o primeiro incluindo
entre as diretrizes e bases da educação nacional, o Programa ‘Escola sem Partido’ 62 e o
segundo combatendo à ideologia de gênero, por meio de acréscimo de parágrafo único ao
mencionado dispositivo da LDB, bem como os PLs 6005 e 5487, ambos de 2016,
respectivamente dispondo sobre o Programa ‘Escola Livre’ em todo o território nacional e
instituindo a proibição de orientação e distribuição de livros às escolas públicas pelo
Ministério da Educação e Cultura que verse sobre orientação de diversidade sexual para
crianças e adolescentes.
Ainda soba a temática do Ensino-aprendizagem, merece destaque o debate em torno
da carga horária do ensino médio, veiculado nos Projetos de Lei 7340, 7449, 7450 e 7452,
todos de 2017, bem como em relação ao ensino domiciliar na educação básica, por meio dos
Projetos de Lei 3179/2012 e 3261/2015, todos em trâmite na Câmara dos Deputados.
Ainda no plano constitucional, emerge a temática de Atendimento a populações
específicas, sob a vertente da Pessoa com deficiência, que é veiculada nas PECs 336/2013 e
45/2015, respectivamente alterando a redação do inciso III do art. 208 da Constituição Federal
bem como acrescentando parágrafo ao art. 212 da Constituição Federal, para dispor sobre a
aplicação mínima de recursos para a educação especial.
Conquanto a PEC 216/16 confira nova redação ao art. 208, inciso IV, para dispor
sobre a prioridade de acesso das crianças com deficiência à educação infantil, o § 3º do art.
58 da LDB refere que a Educação Especial tem início durante a educação infantil, vindo a
proposição constitucional reforçar o comando legal estatuído.
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De modo semelhante, também tramita na Câmara o PL subsequente, que estabelece que a educação escolar,
promovida em instituições de ensino básico, será orientada por parâmetros curriculares nacionais, estabelecidos
em lei e com vigência decenal, que também respeitarão as convicções dos alunos, de seus pais ou responsáveis,
tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação
moral, sexual e religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas subliminares no ensino desses temas.
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Todavia, verdadeiramente impacta o marco regulatório a previsão de aplicação
mínima de recursos para a educação especial, sobretudo se considerarmos que o conteúdo da
proposta explicita sua abrangência para todas as faixas etárias e níveis de ensino, bem como o
disposto pelo PLS 278/2016, que altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, para dispor sobre o apoio aos
educandos com deficiência nas instituições de ensino.
Na esteira do atendimento específico para esta população, desponta o PLC 75/2017
(PL 5374/2016, na casa de origem), que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
inserindo o inciso XIII no art. 3º e modificar o art. 37, caput, e o art. 58, § 3º, para incluir o
conceito de ‘educação e aprendizagem ao longo da vida’ entre os princípios do ensino, bem
como no âmbito da educação de jovens e adultos e da educação especial. Trata-se de
verdadeira subsunção ao descritor ‘Ensino-aprendizagem’, sobretudo quando pensado a
proposição na perspectiva da pessoa com deficiência intelectual, cujo aprendizado demanda
adaptações de temporalidade, assim compreendida como ajustes no tempo de permanência de
um educando em uma determinada série, em função da especificidade da deficiência.
Ainda sob a perspectiva deste público, pode o PLC 60/2016 impactar indiretamente
no marco regulatório na educação infantil, na medida em que a proposição altera a redação do
§ 3º do art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, para manutenção do mecanismo deste Fundo para as matrículas das
pré-escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com
o poder público. Neste caso, a proposta também se insere no contexto da temática
Financiamento.

.
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De modo semelhante, tramita do Senado o PLS 193/2016.
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Outras proposições oriundas da Câmara dos Deputados podem impactar mudança no
marco regulatório em relação à população com deficiência. O PL 269/2015, que dispõe sobre
a contratação de APAES e PESTALOZZIS, entidades sem fins lucrativos, como prestadoras
de serviços do Poder Público, com especializações em educação especial e dá outras
providências, na esteira do PLC supracitado. O PL 3278/ 2015 insere inciso VI no art. 1º da
Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para isentar do IPI a aquisição de veículo por
instituições privadas sem fins lucrativos especializadas e com atuação exclusiva em educação
especial para transporte de escolar dos educandos com deficiência, também impactando no
campo tributário. O PL 7212/2017 altera a LDB, para dispor sobre o cargo de Professor de
Apoio Especializado em Educação Especial para atendimento ao aluno com deficiência. Já o
PL 7682/2017 acrescenta § 3° ao art. 24 à referida Lei, para permitir a flexibilização da
frequência mínima exigida na educação básica, nos níveis fundamental e médio, dos
educandos com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento, proposição digna de
toda crítica pois caminha na contramão da promoção da inclusão da pessoa com deficiência, o
que será melhor detalhado no Produto 3 desta Consultoria.
Ainda sob a temática de populações específicas, merecem análise o PL 3129/2015,
que altera a Lei 9.394/96, para dispor sobre a capacitação dos professores para apoio ao aluno
com deficiência, bem como o PL 6559/2016, que altera o art. 59 da mencionada LDB, para
tratar da formação mínima dos profissionais de apoio escolar previstos no artigo 28, inciso XVII, da Lei nº
13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência).

Retornando à temática do Atendimento de populações específicas, agora sob a
vertente campesina, contanto não contem Propostas de Emenda Constitucional acerca do
assunto, merece destaque o PLS 103/2015, que altera os artigos 14 e 15 da Lei nº
11.692/2008, que regula o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM, para
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incluir como objetivo do PROJOVEM Campo – Saberes da Terra a promoção de capacitação
técnica de jovens empreendedores rurais, a partir dos 16 anos, por meio da instituição de
auxílio-capacitação.
Na Câmara, merecem destaque o PL 3661/2015, que altera o artigo 28 da LDB, para
incluir as escolas rurais como espaços de efetivação do pleno exercício do direito à cultura de
cultura no campo; assim como o PL 6498/16, que altera o inciso I do artigo 28 do mencionado
diploma legal, para tornar clara a possibilidade de adoção da ‘Pedagogia da Alternância’
como metodologia apropriada às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural.
Também tratando do campesino, o PL 7829/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento de transporte escolar a estudantes matriculados em escolas técnicas agrícolas,
nas condições que especifica, bem como o PL 6968/2013, que além de dispor sobre o
estabelecimento de padrão mínimo de qualidade para a educação do campo, estende o
comando para a população quilombola e indígena, esta igualmente contemplada no PL
5954/2013, que dispõe sobre a avaliação na educação.
Outrossim, o PL 2111/2015 altera a LDB, para fazer constar a exigência de
manifestação do representante do Ministério Público local para o fechamento de escolas do
campo, indígenas e quilombolas, quando o fechamento for definitivo ou se der por prazo
superior a um mês, revogando a Revoga a Lei nº 12.960, de 2014.
Outras populações especificamente tratadas em proposições da Câmara, e cuja
aprovação pode impactar o marco regulatório, são jovens e adultos em situação de privação de
liberdade em estabelecimentos prisionais, menores infratores, estudantes em regime de
acolhimento institucional, residentes em lugares violentos ou de grande vulnerabilidade

58

social, brasileiros residentes no exterior ou emigrantes brasileiros retornados ao país63, as
quais também serão objeto de maior análise no Produto 3.
Também merecem destaque os Projetos de Lei 4903/2016 e 7834/2017, que
respectivamente disciplinam a oferta de vaga no ensino médio, em escola próxima da
residência do educando bem como a obrigatoriedade da presença de pessoa treinada para
administrar insulina em estabelecimentos de ensino infantil. Enquanto a primeira proposição
objetiva evitar o emprego do Programa Suplementar de transporte escolar, o segundo adentra
na esfera deste Programa, sob a vertente de assistência à saúde, motivando a análise destas
temáticas no em proposições que também podem impactar o marco regulatório da educação
básica.
Assim, em arremate da análise do impacto das proposições de alteração do texto
constitucional, tramita na Câmara a PEC 36/2015, que altera a redação do art. 208 da
Constituição Federal, criando o Fundo Nacional do Passe Livre Estudantil, dando nova
redação ao inc. VIII do mencionado e seus parágrafos, também inserindo novos, para dispor
sobre o acesso gratuito ao transporte coletivo ao educando regularmente matriculado e com
frequência comprovada na rede pública de ensino de educação básica.
À toda evidência, a proposta ingressa na seara dos Programas Suplementares,
referidos pelo inciso VII do artigo 208 da Constituição Federal, que preconiza atendimento
ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de material didático escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde, sendo que estas duas vertentes, referidas no §
4º do art. 212 do texto constitucional, foram objeto da arquivada PEC 239/2013, que dispunha
sobre os recursos para o financiamento dos referidos programas.
No bojo da Lei 9.394/96, os Programas Suplementares referidos no inciso VII do
artigo 208 são reproduzidos no inciso VIII do artigo 4º, mas no inciso IV do artigo 71 ocorre
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Respectivamente, PL 2697/2015 e PLs 6918, 7116 e 7117, todos de 2017; PL 2732/2015; PL 2182/2015; PL
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omissão do transporte escolar, mas extensão do descritor de ‘assistência à saúde’ para
‘assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência
social”.
Neste eito, sobrelevam importância vários Projetos de Lei veiculam a referida temática.
Em relação ao material didático escolar, tramitam na Câmara os Projetos de Lei n.
3881/201e e 2422/2015, que respectivamente acrescenta incisos aos artigos 10 e 11 da LDB e
institui o Programa Nacional do Livro Técnico e Profissionalizante (PNLTP).
Sobre a vertente do transporte escolar, tramita no Senado Federal o PLC 19/2012 (PL
3706/2008, na casa de origem) revoga a Lei n. 10.7009, de 31 de julho de 2003, que trata
sobre o transporte escolar dos alunos da rede de ensino estadual e municipal e altera os artigos
10 e 11 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor que os Estados incumbir-seão de assumir o transporte escolar dos alunos e permitir aos professores da rede estadual
apenas o uso de assentos vagos disponíveis nos veículos nos trechos autorizados, também
incumbindo aos Municípios assumir o transporte escolar dos alunos e permitir aos professores
da rede municipal apenas o uso de assentos vagos disponíveis nos veículos nos trechos
autorizados.
Ainda sob o viés do transporte escolar, o PLS 248/2013 institui o Programa ‘Passe
Livre Estudantil’ para assegurar ao estudante do ensino fundamental, médio e superior a
gratuidade no sistema de transporte público coletivo local, estabelecendo a alocação dos
recursos da União provenientes dos royalties obtidos com a exploração do petróleo para
custeio do programa64.
O Programa também é veiculado no PLS 353/2016, que além de instituí-lo, cria o
Fundo Federal específico para o seu custeio, concedendo o benefício aos alunos da rede

7857/2017; PL 5625/2016 e PL 7546/2014.
64
Respectivamente, PL 2697/2015 e PLs 6918, 7116 e 7117, todos de 2017; PL 2732/2015; PL 2182/2015; PL
7857/2017; PL 5625/2016 e PL 7546/2014.
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pública e aos bolsistas da rede privada de ensino fundamental e médio, podendo estender os
benefícios aos estudantes matriculados em cursos profissionalizantes e técnicos. Já na
Câmara, o PL 7952/2014 institui o Passe Livre Estudantil como garantia do direito social ao
transporte, para alunos matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino.
No âmbito da alimentação escolar, o Projeto de Lei do Senado 394/2016 altera a Lei
n. 11.947, de 16 de junho de 2009, para estabelecer o reajuste anual do valor per capita do
Plano Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, definindo o IPCA como índice utilizado
para o cálculo do percentual do reajuste. Na Câmara dos Deputados, a referida lei também é
alterada no âmbito dos PLs 6852/2013, 3005/2015 bem como 7342 e 8079, ambos de 2017,
para respectivamente alterar os artigos 17 e 20 da referida Lei; estabelecendo novos valores a
serem repassados pelo FNDE aos Estados, Distrito Federal e Municípios para
complementação do custeio da alimentação escolar, também estabelecendo critérios para
atualização dos valores; mediante acréscimo de §§ 6º e 7º ao art. 5º, também dispondo sobre a
obrigatoriedade de se transferir os recursos do PNAE a creches, pré-escolas e escolas
qualificadas como entidades filantrópicas, ou por elas mantidas, ou que sejam conveniadas
com os Estados, com o DF ou com os Municípios.
Ainda nesta Casa Legislativa, o PL 7039/2017 dispõe sobre o consumo da
alimentação oferecida no âmbito dos programas de alimentação escolar, por parte dos
professores e demais servidores, em efetivo exercício na rede pública de ensino, como prática
educativa e de integração comunitária, o que hoje é vedado pela legislação.
Também dispondo sobre alimentação escolar, o PL 4361/2016 institui o Programa
‘Alimentação para Todos’, em toda rede pública e privada de ensino, com o objetivo de se
incluir na merenda escolar o uso de alimentação especial, adaptada para crianças portadoras
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de doenças que exijam uma dieta diferenciada em razão de alguma deficiência ou
enfermidade65.
Programa Suplementar sob a perspectiva de assistência à saúde é temática veiculada
na Câmara dos Deputados, por meio dos Projetos de Lei 4028 e 4992/2016, que instituem a
Política Nacional de Saúde na Escola (PENSE). Já no Senado, a temática é abordada por meio
do PLC 104/2015, que estabelece a obrigatoriedade de o Poder Público oferecer exame de
acuidade auditiva e visual para os alunos que ingressam no ensino fundamental66, contando os
Estados e Municípios com a assistência financeira do Ministério da Saúde, sendo que no caso
do exame detectar algum problema, o estudante será encaminhado obrigatoriamente para um
especialista do Sistema Único de Saúde – SUS. Por sua vez, o PLC 214/2015 torna
obrigatório tão somente o exame de acuidade visual no ensino fundamental, assunto que no
âmbito da Câmara dos Deputados também é ventilado por meio do PL 4030/201567.
Ainda no âmbito da assistência à saúde, merecem destaque três proposições que
tramitam na Câmara. O PL 5780 trata da obrigatoriedade de implantação de um posto de
saúde em cada escola de ensino fundamental e médio, ao passo que o PL 7315/20104 torna
obrigatória a instalação de ambulatórios para pronto atendimento de primeiros socorros, com
a permanência mínima de um profissional da área de enfermagem em cada estabelecimento de
ensino da educação básica68, o que também tramita no PL 2709/2015, especificando a
obrigatoriedade aos estabelecimentos de ensino que atendam a quinhentos alunos ou mais.
Ainda sobre a temática de Programas Suplementares, uma vez que o inciso IV do
artigo 71 da LDB amplia o descritor constitucional de ‘assistência à saúde’ para ‘assistência
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A redação do projeto refere estudantes com doença celíaca (causada por intolerância ao glúten), com diabetes
(controle do açúcar devido ao aumento da glicose no sangue por insuficiência da insulina), com hipertensão
arterial (controle do sal ou sódio), com intolerância à lactose (leite e derivados), dentre outras.
66
Na Câmara, o assunto é veiculado por meio dos Projetos de Lei 1186/2015 e 7721/2017.
67
Na Câmara ainda tramita o PL 665/2015, dispondo sobre a obrigatoriedade da realização de exames
oftalmológicos e otorrinolaringológicos aos estudantes matriculados na rede pública ou particular de ensino
fundamental e ensino médio.
68
De modo semelhante, o PL 1643/2015.
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médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social”,
muitas são as proposições que disciplinam o atendimento psicológico e psicopedagógico na
educação básica, como ilustram os PLS 2527/2015 e 8225/2014, ao passo que o PL
1270/2015 institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil.
Demanda que impacta mudança no marco regulatório da educação concerne a oferta
de serviço de orientação vocacional. No Senado, o PLC 18/2012 dispõe sobre a
obrigatoriedade da presença do orientador educacional nas instituições públicas de educação
básica, obrigando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a manter, nos seus
respectivos sistemas de ensino, profissionais de educação, de nível superior, habilitados em
pedagogia com ênfase em orientação educacional, para atender às instituições públicas de
educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio. Na Câmara, o PL 5053 institui a
oferta do serviço na educação básica, por meio de parágrafo único acrescido ao artigo 22 da
LDB, ao passo que os PLs 6063/2013 e 1275/2015 acrescentam parágrafo único ao artigo 35
da LDB, para instituir a obrigatoriedade de orientação vocacional aos alunos do ensino médio,
enquanto o PL 831/2015 limita a oferta aos alunos do último ano desta etapa de ensino. Já o
PL 3303/2015 retoma a oferta aos alunos do ensino médio regular, estendendo aos estudantes
das modalidades técnico-profissional e da educação de jovens e adultos dos estabelecimentos
de ensino da rede pública e privada de educação básica nacional.
Retornando ao Senado, ainda sob a perspectiva desse serviço de orientação
vocacional, os Projetos de Lei 6214 e 6510, ambos de 2013, respectivamente insere o § 5º no
art. 36 da LDB, para instituir a aplicação de teste vocacional no ensino médio e dispõe sobre a
realização de testes vocacionais gratuitos para todos os alunos do ensino médio matriculados
na rede pública de ensino, sem distinção de classe e com validade em todo território nacional.
Já o PL 4209/2015, torna obrigatória a realização gratuita dos referidos testes para todos os
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alunos matriculados no 3° (terceiro) ano do ensino médio e dá outras providências,
objetivando nortear o estudante na escolha de sua graduação superior.
Ainda no Senado, o PLS 426/2015 altera a LDB para instituir a aplicação de teste
vocacional no ensino médio, também dispondo sobre a oferta gratuita de cursos preparatórios
para o ensino superior aos estudantes de ensino médio da rede pública de ensino. Trata-se de
Proposta objeto da Sugestão nº 20/2014, dos estudantes Bruna de Souza, Claudineia Oliveira,
Nathalia Janones e Kaique Porto, oriunda de proposição aprovada na 3ª Edição do Projeto
Senado Jovem, dispondo sobre o serviço de assistência a estudantes de ensino médio da rede
pública para ingresso em cursos superiores e no mercado de trabalho, por meio da oferta dos
referidos testes, estágios com profissionais e cursos preparatórios vestibulares.
Em arremate, tramita na Câmara o PL 5668/2013, tornando obrigatória a criação de
uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIIPA) em todo o estabelecimento de
educação básica e superior. A medida pode ser enquadrada como Programa Suplementar de
assistência ao educando, como também pode ser situada no âmbito da temática de Segurança.
Em relação ao financiamento de Programas Suplementares, no âmbito do Senado, o
PLS 573/2015 altera os artigos 70 e 71 da Lei n. 9.394, de 1996, para considerar as despesas
com alimentação e uniformes escolares como de manutenção e desenvolvimento do ensino, ao
passo que, na Câmara, tramitam os Projetos de Lei 1166 e 3879, ambos de 2015, também
incluindo a merenda escolar, sendo que a última proposição também insere a assistência
psicológica, que igualmente é ventilada no PL 8013/2014.
Retornando ao Senado, o PLC 162/2015 (PL 3940/2012, na casa de origem),
acrescenta inciso IX ao art. 70 da LDB, para inserir, como despesa de manutenção e
desenvolvimento do ensino, os recursos investidos em atividades curriculares complementares
voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação,
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por meio de exposições, feiras ou mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática,
língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura.
Em arremate ao financiamento de Programas Suplementares, merece destaque o PL
1810/2015, em trâmite na Câmara, que insere o § 1º no art. 71 da LDB para incluir no
conceito de manutenção e desenvolvimento do ensino, os recursos provenientes de
transferências aos municípios. Já no âmbito do Senado, emerge o PLS 2508/2015, que altera a
Lei n. 10.880/2004, que institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos, para estabelecer novos valores a serem repassados pelo FNDE aos Estados,
Distrito Federal e Municípios para complementação do custeio do transporte escolar, e
estabelece critérios à atualização dos valores69.
Em relação à temática de Infraestrutura, por meio do PLS 691/2015, fica instituído o
Programa Nacional de Investimento e Fortalecimento da Educação (PRONIFE), com a
finalidade de captar e canalizar recursos destinados à reforma, ampliação, e estruturação de
escolas e creches municipais, estaduais, federais e do Distrito Federal, e às instituições
privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como beneficentes de assistência social de
atendimento direto e gratuito ao público, e altera as Leis nos 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e 9.532, de 10 de dezembro.
A infraestrutura também desponta como componente indispensável ao Ensinoaprendizagem e, nesta perspectiva, merecem atenção proposições em trâmite na Câmara dos
Deputados que estabelecem número máximo de alunos em sala de aula na pré-escola e no
ensino fundamental e médio (PL 4731/2012), apenas nestas duas etapas da educação básica
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A Lei n. 10.880, de 9 de junho de 2004, também é alterada pelo PL 5509/2013, para dispor sobre o repasse de
recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, também alterando o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 de
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(PL 6924/2013), ou mesmo o número máximo de alunos por professor nas turmas de toda a
educação básica (PL4628/2016).
Ainda nesta Casa Legislativa, a infraestrutura também é destaque sob a perspectiva
de Espaço físico e Equipamentos para a prática do desporto escolar, por meio dos Projetos de
Lei 5801/2013, bem como 705 e 1657, ambos de 2015, que promovem alteração na LDB
para: dispor sobre a obrigatoriedade de existência de instalações destinadas à educação física
e à prática desportiva nas escolas de ensino fundamental e médio; tratar da disponibilidade de
infraestrutura desportiva nos estabelecimentos de ensino públicos e privados e regular o
desporto escolar70.
Outra proposição que merece destaque em relação à infraestrutura, sob a perspectiva
do espaço físico em conjugação com a participação da comunidade, consiste no PL
2240/2015, que altera o inciso VI do artigo 12 da Lei nº 9.394/96, para permitir a abertura das
escolas durante os finais de semana, feriados e períodos de recesso escolar para
desenvolvimento de atividades culturais, esportivas e de lazer.
Ainda sob a temática da Infraestrutura, merecem destaque duas outras propostas em
trâmite na Câmara, agora sob a vertente da Tecnologia Educacional. Enquanto o PL
3545/2015 dispõe sobre a criação do Programa Incentivos para a Informatização das Escolas
Públicas de Educação Básica, o PL 3898/2014 altera a Lei 11.947/2009, para dispor sobre a
transferência de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE para instalação,
melhoria e manutenção de laboratórios para estudo de ciências em escolas públicas da rede
pública de educação básica.
Outrossim, compreende esta Consultoria a importância do debate em torno do PL
4901/2012, que sob o propósito de alterar o artigo 74 da LDB, para estender o padrão mínimo

dezembro de 1996, para estabelecer que as ações relacionadas ao transporte escolar abrangerão o transporte
intermunicipal de alunos.
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No mesmo sentido, os Projetos de lei 2165 e 2889, ambos de 2015.
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de oportunidades educacionais a toda a educação básica, inova o marco regulatório educacional
ao conceituar insumos e contemplar lista de destes, relativos à infraestrutura escolar.
Em arremate à temática, no âmbito do Senado, o PLS 88/2014 altera a LDB para
determinada a obrigatoriedade da instalação de sistema de segurança baseado em monitoramento,
por meio de câmeras de vídeo nas escolas públicas e privadas da educação básica.
O PLS 438/2012 acrescenta inciso XI ao artigo 12 da Lei nº 9.394/96, para dispor
sobre a prevenção à violência nos estabelecimentos de ensino que, observadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de promover programas de
prevenção à violência, sob o fim de assegurar um ambiente escolar seguro, pacífico e
solidário, determinando que para alcançar essa finalidade os estabelecimentos de ensino
poderão estabelecer parcerias com as autoridades judiciárias, sanitárias e de segurança
pública.
A temática não poderia estar mais em voga, sobretudo posteriormente ao lamentável
episódio ocorrido na Creche Gente Inocente, no Município de Janaúba – MG.
Neste sentido, sob os descritores Segurança e Combate à Violência, também
merecem destaque as seguintes proposições: PL 5283/2013 (obrigando plano de evacuação
em situações de risco em todos os estabelecimentos de ensino); PL 5540/2013 (obrigando a
adoção de sistema de segurança no interior dos estabelecimentos de ensino, na forma que
especifica); PL 8169/2014 (obrigando a instalação de portais de raios-X nas escolas pública e
privadas); PL 708/2015 (estabelecendo normas gerais sobre segurança escolar e outras
providências);

PL 2780/2015 (dispondo sobre a segurança e a proteção à infância e à

juventude no ambiente educacional); PL 3037/2015, registrando como princípio do ensino o
respeito à alteridade; bem como PL 5826/2016 (acrescentando incisos IX e X ao art. 12 da
LDB, para incluir o combate a todas as formas de violência e a promoção de cultura de paz
entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino). Também abordando as temáticas
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supracitadas, mas com repercussão penal, duas proposições alteram o Código Penal (DecretoLei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940), para aumentar a pena do crime de lesão corporal
cometido nas dependências de estabelecimentos de ensino ou hospitalares (PL 3339/2015) e
qualificar os crimes de homicídio e lesão corporal cometido contra profissionais da educação,
na forma que indica (PL 7120/2017).
O PL 3037/2015 altera a LDB, registrando como princípio do ensino no Brasil, o
respeito à alteridade.
Saindo da Repercussão Penal e adentrando na Repercussão tributária, várias
proposições despontam, sob o propósito de permitir a dedução de despesas com a educação na
apuração da base de cálculo de tributos. À guisa de ilustração, esta Consultoria menciona, no
âmbito do Senado, desponta o PLS 189/2013, que institui o Programa Nacional de Incentivo à
Educação Escolar Básica Gratuita (PRONIE), com a finalidade de captar e direcionar recursos
privados, mediante a participação de pessoas físicas e jurídicas, para a adoção de políticas de
ampliação dos investimentos e da melhoria da qualidade das redes de ensino do País71. Já na
Câmara, o PL 5855/2016 altera a alínea ‘b’ do inciso II do art. 8º da Lei 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelecendo que as despesas dos contribuintes e seus dependentes com
educação serão dedutíveis em sua integralidade da base de cálculo do imposto de renda
pessoa física, ao passo que o PL 6332/2016 altera a Lei n. 9.249, de 1995 para incluir as
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Após estabelecer os objetivos do PRONIE e elencar as formas de seu financiamento, a proposição autoriza as
pessoas físicas ou jurídicas a aplicar parcelas do Imposto de Renda por elas devido, a título de doação ou patrocínio
direto a projetos educacionais de instituições reconhecidas pelo órgão competente do sistema de ensino que
ofereçam de forma gratuita a educação infantil o ensino fundamental e o ensino médio em todas as suas
modalidades; estabelecendo que as pessoas físicas poderão deduzir até 100% dos valores despendidos em doações e
patrocínios a projetos educacionais, observado o limite de até seis por cento do Imposto de Renda devido, apurado
na declaração de ajuste anual feita no modelo completo. Em relação às pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real, a medida também determina que estas podem deduzir até 100% dos valores despendidos com a doação
ou patrocínio a projetos educacionais, observado o limite de até 4% do Imposto de Renda devido. Já as pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro presumido poderão deduzir até 50% dos valores despendidos com doações e
patrocínios a projetos educacionais. O Projeto de Lei também estabelece que apenas serão passíveis de dedução do
Imposto de Renda da pessoa física ou jurídica os investimentos em doações e patrocínios a projetos educacionais
desembolsados no mesmo exercício fiscal a que se refere o imposto; determinando que todas as instituições
beneficiadas com doação ou patrocínio previstos na iniciativa estão sujeitas a fiscalização dos órgãos públicos
competentes, quanto à movimentação financeira e ao alcance dos objetivos.
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despesas com instrução de empregados nas deduções permitidas para efeito de apuração do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
Esta consultoria considera importante retomar uma temática, não mais sob a
perspectiva do financiamento, mas sob a vertente do ensino-aprendizagem, revisitando
algumas proposições que versam sobre a Valorização dos profissionais da educação.
Partindo do Senado Federal, encontramos a proposição de iniciativa da estudante do
ensino médio, Adriele Henrique Souza, participante do Programa Senado Jovem, na edição de
2011, ano em que tramitou sua Sugestão, apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH), que, pelo ato de aprová-la, converteu-a em proposição
legislativa de sua autoria, sob PLS 185/2012. A iniciativa propõe alteração no inciso IX do
artigo 4º da LDB, para assegurar a presença de professores devidamente qualificados nas
redes públicas de ensino qualidade do ensino.
Prosseguindo, o PLS 246/2012 promove alteração no inciso I do art. 61, da Lei nº
9.394/1996, o caput do seu artigo 62, que também é acrescido de um § 4º, para dispor sobre a
formação de docentes para atuar na educação básica, para considerar como profissional da
educação escolar básica os professores habilitados em nível médio ou superior para a
docência na educação infantil e em nível superior para a docência nos ensinos fundamental e
médio. A proposição estabelece que a formação de docentes para atuar na educação básica
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do
magistério na educação infantil, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal; também
determinando que o ensino da língua portuguesa, da matemática e das ciências naturais deverá
ser ministrado por docentes de nível superior, em curso de licenciatura, de graduação
específica para cada área.
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No âmbito da Câmara dos Deputados, tramita proposta semelhante, veiculada no PL
5229/2013. Não obstante o tempo de tramitação das propostas, seu conteúdo foi apreciado,
deliberado, votado e aprovado no bojo da Medida Provisória 746, de 22 de setembro de 2016,
convertida na Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017.
Retornando ao Senado, o PLS 284/2012 acrescenta parágrafo único ao art. 65 da
LDB, para instituir a residência pedagógica para os professores da educação básica,
habilitados para a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental,
etapa ulterior de formação inicial, com o mínimo de oitocentas horas de duração, e bolsa de
estudo, na forma da lei, constando proposição semelhante no âmbito da Câmara dos
Deputados (PL 7552/2014).
Ainda sob tal perspectiva, o PLS 6/2014 acrescenta art. 65-A e altera o inciso IX do
artigo 70 da LDB, para determinar que a formação docente para a educação básica incluirá a
residência docente como etapa ulterior à formação inicial, de 2000 mil horas, divididas em
dois períodos com duração mínima de 1000 horas; também considerando como de
manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas que se destinam ao
financiamento de programa de tal residência, por meio da concessão de bolsas aos alunos
residentes e aos professores supervisores e coordenadores. De modo semelhante, tramita na
Câmara dos Deputados o PL 5054/2016.
Reunindo as duas propostas, também tramita na Câmara Federal o PL 5462/2013,
alterando o art. 62 da LDB e acrescentando-lhe § 4º bem como artigo 67-A para elevar o
requisito de formação para o exercício do magistério no ensino fundamental, estabelecendo
requisito parcial de formação para estágio e determinando a presença constante de
profissional habilitado para o cuidado e assistência às crianças e alunos da educação básica.
Ainda em relação à formação, o PL 7014/2013 dá nova redação ao art. 64 da LDB,
para determinar que a formação de profissionais de educação para administração,
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planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será
feita em cursos de graduação em pedagogia.
Saindo desta perspectiva, vale destacar a temática da valorização dos profissionais da
educação sob o ângulo de incentivos. Neste eito, tramita no Senado o PLS 342/1013 altera a
LDB, para estabelecer que nos planos de carreira do magistério das instituições federais de
ensino serão criados incentivos, inclusive de natureza remuneratória, para os professores
lotados nas unidades localizadas em áreas de difícil acesso. No âmbito da Câmara, o PL
1285/2015 institui o Programa Nacional de Incentivo ao Exercício da Docência em
Municípios do Interior do País (PNIEDI)
Já o PLS 346/2013 acrescenta § 6º ao art. 2º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de
2008, (que regulamentou a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica), sob o propósito de estabelecer
adicional de especialização e de desempenho para os profissionais do magistério público da
educação básica (de 8% para os professores que tenham especialização, 16% para os que
tenham título de mestre e 24% para os que concluíram o doutorado, calculado sobre o piso da
categoria), bem como gratificação de desempenho (de 10%) aos professores avaliados
positivamente por comissão formada por estudantes, dirigentes da escola e gestores da
educação, e gratificação de 5% por curso de capacitação ou aperfeiçoamento, com carga
horária mínima de 40 horas por curso, até o limite de 20% ao ano.
Por sua vez, o PLS 127/2014 regulamenta o inciso VIII do art. 206 da Constituição
Federal, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação
básica pública não pertencentes ao magistério, estabelecendo que o piso em questão, para os
profissionais de formação técnica de nível médio, corresponderá a oitenta por cento do valor
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mensal estabelecido na Lei nº 11.738/2008 aos profissionais do magistério público, com
formação em nível médio, na modalidade normal.
Ainda em relação à Valorização dos profissionais da educação, o PL 2286/2015(PLS
320/2008, na casa de origem) autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Federal de
Educação Integral de Qualidade para Todos (PFE) e a Carreira Nacional do Magistério da
Educação Básica (CNM), ao passo que o PL 8055/2014 altera o anexo da Lei nº 13.005, de
2014, que "aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências", definindo
as diretrizes nacionais para orientar a elaboração dos planos de carreira dos profissionais da
educação básica pública dos entes federados.
Outrossim, o PL 1696/2015 altera a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova
o Plano Nacional de Educação (PNE); sob o propósito de promover elevação do piso salarial
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, em dez anos,
prevendo a alteração no mencionado PNE 2014-2024 no sentido de estabelecer como
obrigação do Estado brasileiro dobrar, no período de vigência do Plano, o valor do piso pago
aos profissionais do magistério público da educação básica, considerada a correção monetária
e tendo como referência inicial o ano de 2014.
Em arremate, conjugando a temática com os descritores Avaliação e Qualidade de
Ensino (cuja análise se aproxima), o PLS 294/2014 altera a Lei nº 9.394/96, para dispor sobre
a avaliação dos professores na educação básica pública, determinando que os sistemas de
ensino avaliarão os professores da educação básica pública por meio da aplicação anual de
exame de desempenho de aprendizagem de seus alunos, sendo concedido bônus salarial aos
professores que obtiverem resultado positivo no exame.
Ainda sob esta vertente, o PLS 746/2015 altera a Lei n. 13.005/2014, que aprova o
Plano Nacional de Educação e dá outras providências, para dispor sobre o Relatório de
Avaliação do referido Plano e sobre os resultados da avaliação da educação básica. Nos
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termos da proposição, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, bianualmente, até o
dia 15 de abril (mesmo prazo para divulgação na internet), o Relatório de Avaliação do PNE,
contendo a avaliação da possibilidade de cumprimento das metas previstas no Plano,
indicando, quando for o caso, as medidas corretivas necessárias para o seu alcance; bem como
a execução física e financeira dos programas e ações orçamentárias correspondentes às metas
estabelecidas pelo Plano. O projeto ainda prevê que a Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal promoverão, na
primeira quinzena de maio, audiência pública conjunta com o Ministro da Educação para
discutir os resultados apresentados no Relatório de Avaliação do PNE e as perspectivas
futuras das políticas públicas para a educação no País, também dispondo que os resultados do
sistema de avaliação apurados devem ser utilizados para a disseminação, mediante assistência
técnica e financeira da União, de práticas pedagógicas eficazes e para a qualificação de
gestores e profissionais da educação, de modo a implementar ações voltadas à melhoria da
qualidade do ensino, com prioridade para os entes federados com IDEB abaixo da média
nacional, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio.
Adentrando na temática do Acesso e Permanência, no âmbito do Senado, o PLS altera a
LDB para prever a garantia de acesso e permanência da criança no estabelecimento de ensino
frequentado por sua mãe, por seu pai ou por seu responsável, na condição de estudante.
Outrossim, o PLS 646/2015 cria o Programa Bolsa Jovem Estudante, instituindo
bolsa, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), destinada aos alunos matriculados
no ensino médio da rede pública, condicionado à renda igual o inferior a R$ 600,00
(seiscentos reais), frequência escolar igual ou superior a 90% das horas letivas e não inclusão
em Programa Bolsa Família.
Conjugando o descritor Acesso e Permanência com o argumento Modalidade
Educação Profissional, encontramos quatro proposições dignas de menção: PL 1428/2015,
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que altera os arts.1º, 6º e 19, da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que dispõe sobre o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec; PL 1786/2015, que
acrescenta artigo 36-B à LDB, para propicias aos estudantes de cursos de educação
profissional técnica de nível médio cujas instituições tenham convênios com governos
estaduais ou com o Distrito Federal, acesso a programas de intercâmbio de formação
profissional, em países do Mercado Comum do Sul (Mercosul), junto a escolas técnicas,
universidades e empresas públicas das nações que compõem esse bloco, inclusive contando
com apoio do governo federal, para garantir sua permanência e seu aprimoramento
profissional e cultural no local de realização do intercâmbio, no termos de regulamento; PL
4935/2016, que promove alteração no art. 20 da Lei nº 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, para permitir a utilização do fundo para o pagamento de curso
de ensino superior ou técnico profissionalizante do trabalhador, de seu cônjuge e de seus
dependentes; e L 5380/2016, que altera a LDB para dispor sobre a expansão das vagas
públicas na educação profissional técnica articulada com o ensino médio.
Ainda em relação à temática de Permanência Escolar, associada ao descritor
Frequência escolar, desponta atenção, no âmbito do Senado, o PLS 293/2014, que altera o
inciso VI do artigo 24 da Lei nº 9.394/96, para aumentar frequência mínima exigida para
aprovação n a educação básica, elevada para oitenta e cinco por cento do total de horas letivas.
Avançando para a temática de Avaliação e Qualidade de ensino, no âmbito do Senado,
tramita o PLS 467/2012, que acrescenta inciso VIII ao art. 24 e insere parágrafo único na Lei nº
9.394/96, para incumbir ao respectivo sistema de ensino, mediante ação conjunta e integrada
dos órgãos executivos e normativos e da unidade de ensino, identificar, até o final do primeiro
bimestre letivo, os estudantes do ensino fundamental e médio com baixo rendimento ou baixa
frequência, a fim de inseri-los em plano de recuperação que, por sua vez será elaborado com
base no levantamento das causas destes baixos rendimento ou frequência dos estudantes
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identificados, contemplando alternativas para superação do problema, dentre as quais a previsão
de ampliação do horário de frequência escolar, de visita de educadores ao ambiente familiar e,
quando necessário, de assistência psicológica aos estudantes.
De modo semelhante, tramita na Câmara dos Deputados o PL 8131/2014, também
despontando, em relação à Avaliação e Qualidade de Ensino, outras duas proposições, que
tramitam em conjunto pela semelhança do seu conteúdo, no caso, o PLs 3419/2015e
5326/2016 criam e regulamentam o Sistema Nacional de Estatísticas e Avaliação da Educação
Básica – SINEAEB, com o objetivo de assegurar qualidade na aferição dos dados qualitativos
da educação básica brasileira e propiciar instrumentos contundentes para a definição de
políticas públicas para a melhoria do ensino básico nacional, por meio de três instrumentos
que menciona (Prova Brasil; Censo Escolar e Censo Nacional dos Professores da Educação
Básica) 72.
Em relação à temática de Certificação, a pesquisa destaca análise de duas
proposições que tramitam na Câmara dos Deputados e que decorrem de demanda que, uma
vez aprovada, impacta mudança no marco regulatório da educação. Trata-se do PL
7717/2017, que acrescenta parágrafo ao artigo 24 da Lei 9.394/96, para dispor sobre a
certificação de conclusão do ensino médio ao estudante que, cursando o terceiro ano dessa
etapa da educação básica, seja aprovado em processo seletivo de ingresso em cursos de
graduação que considere os resultados do Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM. Já o
PL 690/2015, altera o artigo 44 do mencionada LDB, para inclusive admitir a matrícula em
curso de graduação de estudante que, ainda cursando o ensino médio, tenha sido aprovado em
processo seletivo e obtido pontuação no Exame Nacional de Ensino Médio que o habilite ao
certificado de conclusão desse nível de ensino.
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De modo semelhante, também tramita na Casa Legislativa o PL 2843/215, dispondo sobre o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica - SINAEB.
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Adentrando ao campo da Gestão Democrática, o PLS 5/2014 altera a LDB para, em
conformidade como II Plano Nacional de Educação, dispor sobre o tema na perspectiva do
ensino público na educação básica, estabelecendo que os sistemas de ensino definirão as
normas, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os princípios da participação das
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes e na gestão das unidades
escolares, com atribuições definidas pelos sistemas de ensino, bem como no princípio de
seleção dos gestores escolares entre profissionais com cargos efetivos da carreira do magistério,
com o mínimo de três anos de exercício em regência de classe, na forma que especifica. A
proposição também estabelece que a remuneração dos gestores escolares terá parcela variável,
calculada de acordo com o nível de ensino ofertado e o número de alunos da unidade escolar em
que atuam e o grau de desenvolvimento humano da região em que a unidade escolar esteja
localizada, também dispondo que os sistemas de ensino deverão implantar as ações previstas
nesta lei num prazo máximo de vinte e quatro meses, a partir da sua vigência.
Outrossim, o PLS 321/2014, altera a Lei n. 9.394/96, inserir novo inciso ao artigo 14,
para definir como critério de mérito no processo de seleção de gestores escolares as avaliações
de rendimento escolar dos estudantes para os quais o docente tenha lecionado, além de outras
avaliações de conhecimento e de aptidão para o exercício do cargo de gestor escolar, inovando
em relação ao texto original da LDB, que não contempla maiores detalhes sobre o processo.
Por derradeiro, reservou esta Consultoria a menção à temática de Novas Disciplinas e
Estrutura Curricular para o desfecho da análise, tendo em vista a expressiva profusão de
proposições que ventilam os assuntos, muitas vezes de modo distorcido e equivocado,
confundindo um descritor com o outro, ou mesmo prevendo algum aspecto destes em relação
à educação básica como um todo, desconsiderando que a primeira de suas etapas engloba
estudantes de tenra idade, ainda não alfabetizados e sem o desenvolvimento cognitivo para a
apreensão de determinados conteúdos.
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À guisa de ilustração, posto que o detalhamento será realizado no Produto 3, para
identificação das propostas coerentes, vejamos algumas proposições identificadas e
sistematizadas.
O PLS 772/2015 altera a LDB, para dispor que os currículos do ensino fundamental,
anos finais, e do ensino médio incluirão o empreendedorismo como tema transversal que, sob
o sentir desta Consultoria, implica a inclusão do assunto no âmbito de uma disciplina. De
igual modo, o PLS 74/2012 acresce § 7º ao artigo 26 da Lei nº 9.394/96, para incluir nos
currículos do ensino fundamental e médio conteúdos, adaptados a cada faixa etária, relativos à
prevenção da violência contra a mulher, a criança e o idoso, bem como mecanismos de
proteção estabelecidos pela legislação para esses segmentos populacionais.
Pois bem, o PLS 515/2013 acrescenta § 8º ao art. 26 da LDB, para determinar a
inclusão, nos currículos do ensino fundamental e médio, do tema transversal cidadania, mas a
leitura da redação propriamente dita trata o conteúdo como uma disciplina.
Por sua vez, o PLS 70/2015 altera a redação dos artigos 32 e 36 da LDB, para inserir
novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e médio quando, na
verdade, o que pretende a proposta, é a inserção de conteúdos nos currículos. Assim, no
ensino fundamental, a proposição sugere conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos
adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente). Já no ensino médio, a proposta indica conteúdos de Constitucional,
Filosofia e Sociologia, olvidando que ‘Constitucional’ é disciplina cursada no ensino superior,
apenas para aqueles que, vocacionados à área de ciências sociais aplicadas 73.
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De modo semelhante, tramitam na Câmara dos Deputados as seguintes proposições: PL 4849/2012 (alterando
a LSB para incluir no currículo do ensino médio o tema ‘Direitos e Garantias Fundamentais’); PL 6184/2014
(alterando o artigo 36 da LDB, também para incluir como conteúdo obrigatório do currículo do ensino médio
noções básicas Direito Constitucional); PL 1108/2015 (alterando o art. 26 da LDB para incluir a Educação
Política e Direitos do Cidadão como componente obrigatório dos currículos do ensino fundamental e do ensino
médio) e PL 2045/2015 (alterando a LDB, para incluir no currículo oficial dos ensinos fundamental e médio o
estudo de introdução à ciência do Direito, incluídas noções dos Sistemas Político e Eleitoral).
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Tal já não é o que ocorre no PL 2127/2015, que acrescenta inciso V ao art. 36 da
LDB, para incluir, nos currículos do ensino médio, as disciplinas de Ciência Política e de
Gestão Pública, bem como no PL 1029/2015, alterando o art. 36 da LDB, para incluir a
disciplina Introdução ao Direito como obrigatória nas duas últimas séries do ensino médio,
constando do conteúdo programático noções básicas de Justiça e Cidadania, Teoria Geral do
Estado, Direitos Fundamentais e Direitos do Consumidor.
No mesmo sentido, tramitam na Câmara dos Deputados: os PLs 7568/2014 e
7886/2017, ambos dispondo sobre a disciplina de Educação no Trânsito, este para o ensino
médio e, aquele, pasme(m), na grade curricular das escolas de 1º e 2º graus (sic); o PL
3226/2015, alterando os artigos 32 e 36 da DLB, para inserir no currículo do ensino
fundamental, obrigatoriamente, a disciplina do ensino dos biomas nacionais, observada a
produção e distribuição de material didático adequado, também incluindo o Direito ambiental
como disciplina obrigatória em todas as séries do ensino médio; o PL 3759/2015, que
promove alterações nos artigos 32 e 36 da LDB, para obrigatoriamente inserir, nos currículos
dos ensinos fundamental e médio, disciplina que busque o desenvolvimento de atividades para
conscientização e prevenção contra a violência no âmbito das relações familiares, tendo como
diretriz, inclusive, a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, além do conteúdo que trate dos
direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de
1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e
distribuição de material didático adequado.
À toda evidência, aludidas proposições não merecem prosperar, senão sob a ótica do
PL 542/2015, que apesar da ementa enunciar a alteração da LDB para inserir disciplinas no
currículo do ensino fundamental, inclusive ampliando a jornada escolar, na verdade insere
conteúdos que versam sobre educação ambiental (tendo como diretriz a Lei nº 9.795, de 27 de
abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental) e educação no trânsito
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(tendo como diretriz a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro), dentre outros que especifica.
Outrossim, o PLS 235/2013 altera a redação do § 5º do art. 26 da LDB para tornar
obrigatório o ensino de língua estrangeira moderna a partir do quarto ano do ensino
fundamental, sem prejuízo de sua oferta na educação infantil e nos três primeiros anos do
ensino fundamental. Da leitura da ementa da proposição, corroborada pela redação
propriamente dita, verifica-se que a proposta dispõe sobre o ensino de língua estrangeira na
educação básica que, como é cediço, tem início na educação infantil, até cinco anos de idade,
dando a entender que o legislador não descarta uma criança aprender outra língua antes
mesmo de ser alfabetizada.
Por derradeiro, merece destaque o PL 4486/2016, que altera a Lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014, Plano Nacional de Educação - PNE, visando que a Base Nacional Comum
Curricular - BNCC, mediante proposta do Poder Executivo, seja aprovada pelo Congresso
Nacional.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após identificar as proposições apresentadas no Senado e na Câmara dos Deputados,
em relação às temáticas do ensino fundamental e médio, bem como da educação infantil, no
período compreendido entre 01.01.2012 a 31.07.2017, categorizando os temas nelas versados
e devidamente sistematizando o levantamento realizado, a pesquisa atingiu o estágio de
análise dos principais assuntos que predominam o processo legislativo em relação ao marco
regulatório da educação básica, permitindo identificar as demandas emergentes.
Visto que predomina a demanda do financiamento, seja pelos Projetos de Lei
apresentados como também pelas Propostas de Emendas Constitucionais, isto não implica que
outras temáticas tenham sido olvidadas, ao contrário, tendo a Consultoria procurado
evidenciar em cada descritor pesquisado aquelas proposições dignas de menção e atenção
pelo Ministério da Educação, seja para endossá-las, complementá-las, ajustá-las ou mesmo
refutá-las, à luz do contexto legislativo vigente.
À guisa de ilustração, algumas proposições levaram o decurso de cinco anos para
sequer avançarem no âmbito das Comissões pertinentes à análise, tendo o Poder Executivo
editado a Medida Provisória 476, em 22 de setembro de 2016 (portanto, pouco mais de um
ano), a qual foi convertida na Lei 13.415, de 17 de fevereiro, contemplando-lhes a redação,
como no caso do vigente caput do artigo 62 da LDB, que reproduz o texto do PLS 246/2012.
Por outro lado, se analisarmos o conteúdo do artigo 36 da Lei 9.394/96, que trata do
currículo do ensino médio, à luz da alteração promovida pela Lei 12.415/2017,
indubitavelmente será constatado que muitas das proposições categorizadas no levantamento
sob a ótica de Estrutura Curricular e Novas Disciplinas, caminham na contramão do propósito
firmado para esta etapa da educação básica.
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Verifica-se que aludidas proposições, uma vez deliberadas, votadas e aprovadas,
significativamente alterarão diretamente o marco regulatório hoje perseguido pelo Poder
Executivo como política pública mais condizente à realidade brasileira.
Por sua vez, outras proposições identificadas alteram indiretamente o marco
regulatório, sem atingir o bojo da Lei 9.394/96, mas afetando toda a sistemática da educação,
pois se a educação básica é na LDB ventilada, mas seu financiamento é tratado na Lei
11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB que por sua vez, nasceu
da previsão contida no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há
como um proposição que lhe altere o conteúdo passar desapercebida no curso do processo.
Assim como a Lei 11.947/2017, também as alterações propostas na Leis 9.424/1996;
10.880/2004; 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional
para os profissionais do magistério público da educação básica.
Há ainda aquelas proposições que, sem a pretensão de alterar estas supracitadas leis,
repercutem no sistema, pela relação que possuem com os destinatários maiores da educação,
que são os estudantes. Nesta perspectiva, alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e na Lei Brasileira de Inclusão também podem refletir no campo educacional.
Há, todavia, proposições que alteram muito mais outros campos de política pública,
como nos casos de alterações da CLT, Código de Defesa do Consumidor, ou mesmo
legislação tributária e administrativa, para tratar de auxílio-creche, proteção em contratos de
prestação de serviços educacionais, incentivos deduções fiscais decorrentes do emprego de
gastos com educação ou restrições no limite de despesas públicas, sem contar a esfera penal,
também atingida nos casos em que se necessita combater a violência praticada no espaço
escolar, contra sujeitos deste direito social.
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Estas reflexões tecidas no Produto 1, ora desenvolvidas neste estágio da pesquisa,
ainda demandam a análise dos temas e demandas que efetivamente são condizentes à
mudança do marco regulatório, ou irrelevantes, sem olvidar a identificação do que ainda não
foi contemplado e merece atenção, desiderato que será realizado no âmbito do Produto 3 desta
Consultoria que, neste momento, ficou circunscrita à cartografia dos principais temas e
demandas que focalizam o Ensino Fundamental e Médio, bem como na Educação Infantil,
presentes em proposições que tramitam no Senado Federal e Câmara dos Deputados.
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ANEXO A
TOTAL DE PROPOSIÇÕES PESQUISADAS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL SOB A TEMÁTICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PROPOSIÇÕES PESQUISADAS
JUNTO AO SENADO FEDERAL
(utilizando os descritores:
educação infantil, ensino infantil, creche, pré-escola)
(21)

- 1 Proposta de Emenda Constitucional tramitando
- 12 Projetos de lei do Senado, tramitando
- 2 Projetos de Lei do Senado, ali iniciados, remetidos à Câmara dos Deputados
- 1 Projeto de Lei do Senado, ali iniciado remetido à Câmara dos Deputados, onde foi arquivado
- 1 Projeto de Lei do Senado, tramitado na Câmara durante o período delimitado na pesquisa, que foi transformado em norma jurídica
- 3 Projetos de Lei tramitando no Senado, com origem na Câmara dos Deputados, sendo dois anteriores ao período delimitado na Pesquisa
- 1 Projeto de Lei tramitando no Senado, com origem na Câmara dos Deputados, transformado em norma jurídica

PROPOSIÇÕES PESQUISADAS JUNTO
À CÂMARA DOS DEPUTADOS
(utilizando os descritores:
educação infantil, ensino infantil, creche, pré-escola)
(102)

- 7 Propostas de Emenda Constitucional tramitando
- 4 Propostas de Emenda Constitucional arquivadas na Câmara dos Deputados
- 70 Projetos de Lei tramitando
- 13 Projetos de Lei e 2 Projetos de Lei Complementar iniciados na Câmara dos Deputados, arquivados.
- 1 Projeto de Lei Complementar da Câmara transformado em norma jurídica
- 1 Projeto de Lei da Câmara, ali iniciado, que foi encaminhado para o Senado Federal
- 1 Projeto de Lei tramitado na Câmara durante o período delimitado na pesquisa, originário do Senado Federal, que foi transformado em norma jurídica
- 2 Projetos de Lei tramitando na Câmara com origem no Senado, sendo um anterior ao período delimitado na Pesquisa (PLS 504/2011):
- 1 Projeto de Lei arquivado na Câmara, originário do Senado Federal

PROPOSIÇÕES PESQUISADAS JUNTO
AO SENADO FEDERAL
(focalizando a temática da Educação Infantil, sem o
uso deste descritor ou mesmo ensino infantil,
creche(s) e pré-escola(s), mas de outros descritores)
(87)

PROPOSIÇÕES PESQUISADAS JUNTO
À CÂMARA DOS DEPUTADOS
(focalizando a temática da Educação Infantil, sem o
uso deste descritor ou mesmo ensino infantil,
creche(s) e pré-escola(s), mas de outros descritores)
(356)

- 10 Propostas de Emenda Constitucional tramitando
- 1 Proposta de Emenda Constitucional arquivada
- 42 Projetos de Lei do Senado, tramitando, duas das quais como Projeto de Lei Complementar
- 13 Projetos de Lei do Senado, arquivados
- 7 Projetos de Lei do Senado, remetidos à Câmara dos Deputados
- 1 Projeto de Lei iniciado no Senado, remetido à Câmara dos Deputados, onde foi arquivado
- 7 Projetos de Lei tramitando no Senado, com origem na Câmara dos Deputados, sendo 4 anteriores ao período delimitado na Pesquisa:
- 3 Projetos de Lei da Câmara, arquivados no Senado
- 3 Projetos de Lei da Câmara, transformados em norma jurídica
- 15 Propostas de Emenda Constitucional tramitando
- 7 Propostas de Emenda Constitucional arquivadas na Câmara dos Deputados
- 2 Propostas de Emenda Constitucional transformadas em Emenda Constitucional
- 241 Projetos de Lei e 11 Projetos de Lei Complementar originários da Câmara dos Deputados, em tramitação
- 16 Projetos de Lei tramitando na Câmara com origem no Senado, sendo 6 anteriores ao período delimitado na Pesquisa
- 3 Projetos de Lei da Câmara, apresentados no período indicado na pesquisa, que foram encaminhados para o Senado Federal, onde aguardam apreciação
- 68 Projetos de Lei e 1 Projeto de Lei Complementar, iniciados na Câmara dos Deputados, arquivados
- 1 Projeto de Lei originário do Senado, que foi arquivado na Câmara dos Deputados:
- 1 Projeto de Lei originário da Câmara, de iniciativa do Poder Executivo, transformado em norma jurídica
- 1 Projeto de Lei tramitado na Câmara, originário do Senado, em período anterior ao delimitado na pesquisa, transformado em norma jurídica
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ANEXO B
PROPOSIÇÕES PESQUISADAS JUNTO AO SENADO FEDERAL
(utilizando os descritores: educação infantil, ensino infantil, creche(s), pré-escola(s)
1 Proposta de Emenda Constitucional tramitando
Proposição

PEC 21/2016

Ementa
Estende as normas especiais para aposentadoria dos
professores previstas na Constituição Federal para as
regras de transição estabelecidas pelo art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47, de 2005.
Explicação da ementa: Altera a regra de transição constante
do art. 3º da EC 47, de 2005, para facultar ao professor que
comprove tempo de efetivo exercício exclusivamente nas
funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio a redução em cinco anos dos
requisitos a que se refere o inciso I do artigo e serão
considerados, para efeito de redução da idade mínima a que
se refere o inciso III do mesmo artigo, os limites decorrentes
do art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

Autoria
Senadores Paulo Paim, Ana Amélia,
Antonio Anastasia, Benedito de Lira,
Blairo Maggi, Cristovam Buarque,
Dário Berger, Donizeti Nogueira,
Eduardo Amorim, Elmano Férrer,
Fátima Bezerra, Gleisi Hoffmann,
Ivo Cassol, João Capiberibe, Jorge
Viana, José Maranhão, José
Medeiros, Lasier Martins, Lídice da
Mata, Lúcia Vânia, Magno Malta,
Paulo Rocha, Randolfe Rodrigues,
Regina Sousa, Reguffe, Romário,
Telmário Mota, Vanessa Grazziotin,
Walter Pinheiro

Apresentação

26/04/2016

Status

Tema

Matéria pronta para
pauta na Comissão de
Constituição e Justiça,
sob relatoria da
Senadora Fátima
Bezerra

Valorização dos
Profissionais da
Educação

12 Projetos de Lei do Senado, tramitando
Proposição

PLS 248/2016

Ementa
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação, para estender o prazo de
cômputo das matrículas das pré-escolas comunitárias, confessionais ou
filantrópicas que atendam crianças de quatro a cinco anos, para fins de
distribuição de recursos do Fundo.
Explicação da ementa: Altera o art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de
2007, para estabelecer até 31 de dezembro de 2020 o cômputo das
matrículas das pré-escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e que atendam a
crianças de quatro a cinco anos, observadas as condições que especifica.

Autoria

Apresentação

Senadora
Ângela Portela

15/06/2016

Status

Tema

Matéria sob a relatoria de
Cristovam Buarque, na
Comissão de Educação,
Cultura e Esporte

Acesso
Financiamento
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Proposição

PLS 158/2016

PLS 691/2015

PLS 357/2015

PLS 299/2014

Ementa
Altera a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, para definir
especificidades das bibliotecas escolares em instituições que ofertem a
educação pré-escolar, o ensino fundamental e o ensino médio.
Explicação da ementa: Altera a Lei nº 12.244/10, que dispõe sobre a
universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País, para
definir especificidades das bibliotecas escolares, como a
obrigatoriedade de um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo,
um título para cada aluno matriculado.
Fica instituído o Programa Nacional de Investimento e Fortalecimento
da Educação (Pronife), com a finalidade de captar e canalizar recursos
destinados à reforma, ampliação, e estruturação de escolas e creches
municipais, estaduais, federais e do Distrito Federal, e às instituições
privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins
lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) como beneficentes de assistência social de atendimento direto
e gratuito ao público, e altera as Leis nos 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e 9.532, de 10 de dezembro.
Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, a Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a
Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, para
disciplinar a comercialização de alimentos nas escolas de educação
básica e a elaboração de cardápios do programa de alimentação escolar,
e promover ações para a alimentação e nutrição adequadas de crianças
e adolescentes.
Dispõe sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e sobre
a obrigatoriedade de seu cálculo para todos os estabelecimentos de
educação básica das redes pública e privada.
Explicação da Ementa: Dispõe sobre o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - IDEB e seu cálculo, que será feito obrigatoriamente
para todos os estabelecimentos de educação básica das redes pública e
privada, com exceção das escolas exclusivamente de educação
especial, com observância das disposições da Lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014.

Autoria

Senadora
Regina Sousa

Senador
Donizeti
Nogueira

Senador
Paulo Paim

Senador
Ricardo
Ferraço

Apresentação

Status

Tema

05/04/2016

Matéria com a relatora
Ângela Portela, na
Comissão de Educação,
Cultura e Esporte
(terminativa).

Insumos

20/10/2015

15/06/2015

29/10/2014

Tramitará na Comissão
de Educação, Cultura e
Esporte e, após, na
Comissão de Assuntos
Econômicos, em decisão
terminativa. Atualmente,
na Secretaria Legislativa
do Senado, aguardando
leitura de requerimento
para tramitação conjunta.
Aprovado parecer na
Comissão de Educação,
Cultura e Esporte.
Seguiu para a Comissão
de Assuntos Sociais.
Aguarda na Secretaria
Legislativa do Senado a
leitura de requerimento
para tramitação conjunta.

Matéria pronta para
pauta na Comissão de
Constituição e Justiça,
sob relatoria do Senador
Antonio Anastasia

Financiamento
Infraestrutura

Programa
Suplementar
Alimentação

Avaliação
Qualidade de
ensino

87

Proposição

Ementa

Autoria

Apresentação

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional”, para dispor sobre a avaliação
dos professores na educação básica pública.
PLS 294/2014
Explicação da ementa: Os sistemas de ensino avaliarão os professores
da educação básica pública por meio da aplicação anual de exame de
desempenho de aprendizagem de seus alunos. Será concedido bônus
salarial aos professores que obtiverem resultado positivo no exame

PLS 280/2013

PLS 235/2013

Dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde da totalidade
dos recursos oriundos do pagamento referente aos bônus de assinatura dos
contratos de partilha de produção de blocos exploratórios de petróleo e gás
natural na área do pré-sal.
Explicação da Ementa: Altera a Lei nº 12.351/2010, que dispõe sobre a
exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de produção, em áreas do
pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo Social - FS e dispõe sobre sua
estrutura e fontes de recursos; altera dispositivos da Lei no 9.478, de 6 de
agosto de 1997; e dá outras providências, para destinar às áreas de
educação e saúde a totalidade dos recursos oriundos do pagamento
referente aos bônus de assinatura dos contratos de partilha de produção de
blocos exploratórios de petróleo e gás natural na área do pré-sal.
Modifica o art. 47 da Lei 12.351, de 2010, para focar a Educação
básica e a Saúde infantil, entre o elenco de possibilidades de aplicação.
Altera a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre o ensino de língua estrangeira na educação básica.
Explicação da Ementa: Altera a redação do § 5º do art. 26 da Lei nº
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para obrigar o
ensino de língua estrangeira moderna a partir do quarto ano do ensino
fundamental, sem prejuízo de sua oferta na educação infantil e nos três
primeiros anos do ensino fundamental.
Tramita em conjunto com os PLSs 20, 74, 183 e 261, todos de 2012; PLSs
449 e 513, ambos de 2013 e PLS 38/2015

Senador
Wilson Matos

28/10/2014

Senadores
Ricardo
Ferraço,
Cristovam
Buarque

08/07/2013

Comissão de
Direitos
Humanos e
Legislação
Participativa
(Proposição
oriunda do
Projeto Jovem
Senador)

18/06/2013

Status
Pronta para pauta na
Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, com
relatório pela aprovação do
Projeto, nos termos de
emenda substitutiva que
apresenta, a matéria foi
adiada, seguindo para
Plenário do Senado, com
requerimento de audiência
na Comissão de Assuntos
Econômicos, aguardando
inclusão na Ordem do dia

Na Comissão de
Assuntos Econômicos,
como Substitutivo
aguardando apreciação
em turno suplementar,
podendo a ele ser
oferecidas emendas até o
encerramento da
discussão.

Na Comissão de
Educação, Cultura e
Esporte, com o relator
Magno Malta.

Tema

Avaliação
Qualidade de
Ensino
Valorização dos
profissionais da
educação

Financiamento

Novas
disciplinas
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Proposição

PLS 189/2013

PLS 443/2012

Ementa
Institui o Programa Nacional de Incentivo à Educação Escolar Básica Gratuita
(PRONIE).
Explicação da ementa: Institui o Programa Nacional de Incentivo à Educação
Escolar Básica Gratuita (PRONIE), com finalidade de captar e direcionar
recursos privados, mediante a participação de pessoas físicas e jurídicas, para a
adoção de políticas de ampliação dos investimentos e da melhoria da qualidade
das redes de ensino do País; estabelece os objetivos do PRONIE; elenca formas
de financiamento do PRONIE; autoriza as pessoas físicas ou jurídicas a aplicar
parcelas do Imposto de Renda por elas devido, a título de doação ou patrocínio
direto a projetos educacionais de instituições reconhecidas pelo órgão
competente do sistema de ensino que ofereçam de forma gratuita a educação
infantil o ensino fundamental e o ensino médio em todas as suas modalidades;
estabelece que as pessoas físicas poderão deduzir até 100% dos valores
despendidos em doações e patrocínios a projetos educacionais, observado o
limite de até seis por cento do Imposto de Renda devido, apurado na declaração
de ajuste anual feita no modelo completo; determina que as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real podem deduzir até 100% dos valores
despendidos com a doação ou patrocínio a projetos educacionais, observado o
limite de até 4% do Imposto de Renda devido; estabelece que as pessoas jurídica
tributadas com base no lucro presumido poderão deduzir até 50% dos valores
despendidos com doações e patrocínios a projetos educacionais; estabelece que
só serão passíveis de dedução do Imposto de Renda da pessoa física ou jurídica
os investimentos em doações e patrocínios a projetos educacionais
desembolsados no mesmo exercício fiscal a que se refere o imposto; determina
que todas as instituições beneficiadas com doação ou patrocínio previstos nesta
Lei estão sujeitas a fiscalização dos órgãos públicos competentes, quanto à
movimentação financeira e ao alcance dos objetivos; estabelece que esta Lei
entre em vigor em 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional – LDB, para dispor sobre
educação física no ensino infantil, fundamental e médio.
Explicação da ementa: Dispõe que os conteúdos curriculares da
disciplina Educação Física no ensino infantil, fundamental e médio
serão ministrados exclusivamente por Professores de Educação Física,
licenciados em nível superior. Estabelece que ao longo de dez anos os
Estados e os Municípios adequar-se-ão a essas regras.

Autoria

Senador
Blairo Maggi

Senador
Lindbergh
Farias

Apresentação

16/05/2013

10/12/2012

Status

Matéria com o relator
Cristovam Buarque, na
Comissão de Assuntos
Econômicos. Tramitou
na Comissão de
Constituição, Justiça e
Cidadania, com voto
favorável ao Projeto, nos
termos do substitutivo
apresentado. Seguirá em
decisão terminativa para
a Comissão de Educação,
Cultura e Esporte.

À
Comissão
de
Educação, Cultura e
Esporte. Aguardando no
Plenário a inclusão em
Ordem do Dia de
requerimento solicitando
a tramitação conjunta do
PLC 116/2013, com os
PLSs 103 e 443, de 2012.

Tema

Financiamento

Valorização
dos
profissionais
da educação
(formação)
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Proposição

PLS 246/2012

PLS 194/2012

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação de
docentes para atuar na educação básica.
Explicação da ementa: Altera o inc. I do art. 61, bem como o caput do art.
62, que também é acrescido de um § 4º, todos da Lei nº 9394/96 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação – para considerar como profissional da
educação escolar básica os professores habilitados em nível médio ou
superior para a docência na educação infantil e em nível superior para a
docência nos ensinos fundamental e médio; estabelece que a formação de
docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso
de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores
de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do
magistério na educação infantil, a oferecida em nível médio, na modalidade
Normal; determina que o ensino da língua portuguesa, da matemática e das
ciências naturais deverá ser ministrado por docentes de nível superior, em
curso de licenciatura, de graduação específica para cada área.
Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa
Minha Casa, Minha Vida, para condicionar o pagamento das parcelas do
financiamento pelos beneficiários ao credenciamento de escola pública de
educação infantil e de ensino fundamental no respectivo conjunto habitacional.
Explicação da ementa: Acresce o art. 5-B à Lei nº 11.997/09 (dispõe sobre o
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de
assentamentos localizados em áreas urbanas) para prever que após decorridos
sessenta dias após a emissão das cartas de habite-se relativas às residências de
conjuntos habitacionais do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU),
fica o pagamento das parcelas vincendas devidas pelos beneficiários
condicionado à comprovação da existência de vagas suficientes para atender as
crianças e os adolescentes residentes no respectivo conjunto habitacional em
estabelecimentos públicos de creche, pré-escola e ensino fundamental; a
comprovação será feita por confirmação dos órgãos competentes; a Caixa
Econômica Federal, após o “habite-se”, notificará os estabelecimentos públicos
(creche, pré-escola e ensino fundamental); o não recebimento da notificação
desobriga a beneficiária ou beneficiário de pagar as prestações vincendas, até
que se efetive o direito das crianças e dos adolescentes residentes no conjunto
habitacional à educação infantil e ao ensino fundamental.

Autoria

Senador
Eduardo
Amorim

Senadora
Ângela Portela

Apresentação

11/07/2012

06/06/2012

Status

Tema

À Comissão de
Educação, Cultura e
Esporte, em decisão
terminativa, com pedido
de vista concedido para
Cristovam Buarque, em
função de relatório
recomendando de
declaração de
prejudicialidade do
Projeto.

Valorização dos
profissionais da
educação
(formação de
professores)

Às Comissões de
Educação, Cultura e
Esporte; e de Assuntos
Econômicos, esta em
decisão terminativa.
Aquela Comissão
aprovou o Relatório, que
passou a constituir o
Parecer da CE, favorável
ao Projeto, com as
Emendas nº 1-CE e 2CE. Nesta, a matéria está
pronta para pauta, com
relatório pela aprovação
do projeto e das
Emendas nºs 1 e 2-CE
(fls. 75-77).

Acesso
(oferta de vagas)
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2 Projetos de Lei do Senado, ali iniciados, remetidos à Câmara dos Deputados
Proposição

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a possibilidade de
matrícula em escolas, sem apresentação de certidão de nascimento.

PLS 566/2015

Explicação da ementa: Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional para incluir a possibilidade de matrícula na educação infantil
ou de ensino fundamental sem apresentação de certidão de nascimento
e determinar a comunicação do fato ao Conselho Tutelar do Município,
ao Juiz competente da Comarca e ao representante do Ministério
Público.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a residência
pedagógica para os professores da educação básica.

PLS 284/2012
Explicação da ementa: Acresce parágrafo único ao art. 65 da Lei nº
9.394, de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional” para que seja oferecida a residência pedagógica aos
professores habilitados para a docência na educação infantil e nos anos
iniciais do ensino fundamental, etapa ulterior de formação inicial, com
o mínimo de oitocentas horas de duração, e bolsa de estudo, na forma
da lei.

Autoria

Apresentação

Senador
Omar Aziz

27/08/2015

Senador
Blairo Maggi

07/08/2012

Status

Tema

Aprovado pelo Plenário,
foi remetido à Câmara
dos Deputados (PL
5057/2016)

Acesso e
permanência

Aprovado pelo Plenário,
foi remetido à Câmara
dos Deputados (PL
7552/2014)

Valorização dos
profissionais da
educação
(formação)

1 Projeto de Lei do Senado, ali iniciado remetido à Câmara dos Deputados, onde foi arquivado
Proposição
PL 4260/2012

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor
sobre o funcionamento de estabelecimentos públicos de
educação infantil durante as férias escolares.

Autoria

Apresentação

Status

Senado Federal Angela Portela

06/08/2012

Arquivada

Tema
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1 Projeto de Lei do Senado, tramitado na Câmara durante o período delimitado na pesquisa, que foi transformado em norma jurídica
Proposição
PL 6854/2013

Ementa
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente), a fim de fixar em 5 (cinco)
anos a idade máxima para o atendimento na educação
infantil.

Autoria
Senado Federal Flávio Arns
(PLS 412/2008)

Apresentação
29/11/2013

Status
Transformado em
Norma Jurídica
Lei 13.306/2016

Tema
Ensino-aprendizagem
Critério etário

3 Projetos de Lei tramitando no Senado, com origem na Câmara dos Deputados, sendo dois anteriores ao período delimitado na Pesquisa:
(PLC 159/2015 – 138/2011, na casa de origem; PLC 18/2012 – 838/2007, na casa de origem:
Proposição

Ementa
Altera a redação do § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

PLC 60/2016

Explicação da ementa: Altera a redação do § 3º do art. 8º da Lei
nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, para
manter o mecanismo do FUNDEB para as matrículas das préescolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins
lucrativos, conveniadas com o poder público.

(1808/2015,
na Câmara dos
Deputados)

Autoria

Deputado Federal
Odelmo Leão

Apresentação

14/10/2016

Dispõe sobre normas de segurança e de manutenção em
brinquedos dos parques infantis localizados em áreas de uso
coletivo e em estabelecimentos de educação infantil e de
ensino fundamental.
PLC 159/2015
(138/2011,
na Câmara dos
Deputados)

Explicação da ementa: Estabelece normas de segurança e de
manutenção em brinquedos playgrounds localizados em áreas
de uso coletivo, públicas ou privadas, e determina sanções
para o descumprimento de suas determinações, na forma que
especifica. Estabelece que a Lei entra em vigor em 1º de
janeiro do ano seguinte ao de sua publicação oficial.

Deputado Federal
Weliton Prado

14/10/2015

Status

Aguardando designação de
relator na Comissão de
Educação, Cultura e
Esporte. Também tramitará
na Comissão de Assuntos
Econômicos.
Às Comissões de Educação,
Cultura e Esporte; e de
Desenvolvimento Regional e
Turismo. Nesta, foi aprovado
parecer pela aprovação da
matéria com as emendas 01CDR, 02-CDR, 03-CDR e 04CDR. Naquela, foi aprovado
parecer contrário ao Projeto.
Sob aguardo no Plenário a
inclusão na Ordem do dia de
Requerimento solicitando
audiência na Comissão de
Constituição, Justiça e
Cidadania.

Tema

Acesso
Financiamento

Equipamentos
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Proposição

Ementa
Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do orientador
educacional nas instituições públicas de educação básica.

Autoria

Apresentação

PLC 18/2012
(838/2007,
na Câmara dos
Deputados)

Explicação da ementa: Obriga a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios a manter, nos respectivos sistemas de
ensino, profissionais de educação, de nível superior, habilitados
em pedagogia com ênfase em orientação educacional, para
atender às instituições públicas de educação infantil, de ensino
fundamental e de ensino médio, concedendo o prazo de 5 anos
para o cumprimento da obrigação.

Deputado Federal
Marcos
Montes

04/04/2012

Status
Às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; e de
Educação, Cultura e Esporte,
cabendo à última a decisão
terminativa. Aguardando
designação de relator na
Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.

Tema

Programa suplementar
(serviço de orientação
profissional)

1 Projeto de Lei tramitando no Senado, com origem na Câmara dos Deputados, transformado em norma jurídica
Proposição

PLC 58/2014

Ementa
Altera a Lei nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o 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.
Explicação da ementa: Apelidado como Projeto de Lei da
Palmada. Acrescenta art. 18-A e 18-B e altera art. 13 e 245 do
Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo o direito
da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem
o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante.
Também acrescenta § 8º ao art. 26 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional para determinar a inclusão de
conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de
todas as formas de violência contra a criança e o adolescente
nos currículos escolares, como temas transversais, nos
currículos escolares de que trata o caput do artigo, tendo como
diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o
Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e
distribuição de material didático adequado.
Uma vez que o art. 26 faz referência a currículos da educação
infantil, o Projeto abrange a temática objeto do Produto 2.

Autoria

Presidência da
República

Apresentação

Status

Tema

29/05/2014

Aprovada pelo Plenário e
enviada à sanção, foi
transformada em norma
jurídica com veto parcial
(Lei 13.010, de 26/06/2014).

Estrutura curricular
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ANEXO C
PROPOSIÇÕES PESQUISADAS JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS
(utilizando os descritores: educação infantil, ensino infantil, creche(s), pré-escola(s)
7 Propostas de Emenda Constitucional tramitando
Proposição

PEC 287/2016

PEC 216/2016

PEC 36/2015

PEC 20/2015

Ementa
Altera os arts. 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da
Constituição, para dispor sobre a seguridade social,
estabelece regras de transição e dá outras providências.
Explicação da ementa: Estabelece aos professores
vinculados ao RGPS bem como RPPS, a aposentadoria com
idade mínima de 55 anos para homens e 50 para mulheres,
comprovando 30 e 25 anos, respectivamente, de atividade de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio, e cumprido o pedágio, extinguindo a aposentadoria
especial que considera apenas o tempo de contribuição, sem
idade mínima.
Dá nova redação ao art. 208, inciso IV, para dispor sobre a
prioridade de acesso das crianças com deficiência à
educação infantil.
Altera a redação do art. 208 da Constituição Federal criando
o Fundo Nacional do Passe Livre Estudantil.
Explicação da ementa: dá nova redação ao inc. VIII do art.
1º, para dispor sobre o acesso gratuito ao transporte coletivo
ao educando regularmente matriculado e com frequência
comprovada na rede pública de ensino de educação básica.
"Institui o Magistério Público Nacional e dá outras
providências"

Autoria

Apresentação

Status

Tema

Poder Executivo

05/12/2016

Pronta para Pauta

Valorização dos
profissionais da
educação

Rômulo
Gouveia

10/05/2016

Aguardando Criação de
Comissão Temporária

Acesso
Atendimento de populações
específicas (pcd)

Veneziano Vital
do Rêgo

06/05/2015

Pronta para Pauta

Financiamento da
educação básica

Pedro Cunha
Lima

14/04/2015

Aguardando Constituição
de Comissão Temporária

Valorização dos
profissionais da
educação

OBS: Altera os arts. 205 e 206 da Constituição Federal.
Explicação da ementa: o Projeto aborda o Magistério
Público Nacional, nos diversos níveis de escolaridade, logo,
abrange a educação básica.
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Proposição

Ementa
Altera o § 8º do art. 201 da Constituição Federal, para
assegurar conversão do tempo de contribuição como
professor para efeito de concessão da aposentadoria por
tempo de contribuição.

PEC 317/2013

PEC 257/2013

PEC 245/2013

Explicação da ementa: altera o §8º do art. 201 da
Constituição Federal, para assegurar a redução dos
requisitos previstos no inc. I do parágrafo anterior, em cinco
anos para o professor que comprove tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e
no ensino fundamental e médio, assegurada a conversão
deste tempo para efeito de concessão de qualquer benefício,
na forma da lei.
Dá nova redação ao Inciso IV do art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da
República Federativa do Brasil, para facultar aos Municípios
dispor dos recursos recebidos à conta do FUNDEB para
atuação no ensino médio.
Explicação da ementa: o texto diz que será ampliada a atuação
dos recursos no ensino médico, sem prejuízo do ensino
fundamental e educação infantil.
Dá nova redação ao art. 20 da Constituição Federal, para
destinar os recursos da participação no resultado ou da
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás
natural para as áreas de educação, saúde, meio ambiente,
ciência e tecnologia, defesa e segurança pública, energia e
infraestrutura.

Autoria

Apresentação

Status

Tema

Sueli Vidigal

26/09/2013

Pronta para Pauta

Valorização dos
profissionais da
educação

Diego Andrade

03/04/2013

Tramita em conjunto à
PEC 522/2010

Angelo Vanhoni

07/03/2013

Tramita em conjunto à
PEC 220/2012

Autoria

Apresentação

Tema

Rose de Freitas

10/09/2013

Financiamento
(educação referida genericamente, na justificativa)

Financiamento

Financiamento da
Educação
em termos genéricos

4 Propostas de Emenda Constitucional arquivadas na Câmara dos Deputados
Proposição
PEC 310/2013

Ementa
Altera a redação do inciso IV, e parágrafo único do Artigo
158 da Constituição Federal, destinando 75% do recolhimento
do ICMS aos municípios.
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Proposição
PEC 280/2013

PEC 241/2013

PEC 239/2013

Ementa
Acrescenta parágrafo ao art. 212 da Constituição Federal, para
dispor sobre a fiscalização, pelos Tribunais de Contas, da
aplicação mínima de receitas na educação.
Dá nova redação ao art. 165 da Constituição Federal incluindo
o § 10 para que cada município brasileiro apresente uma
emenda a Lei Orçamentária Anual.
Explicação da ementa: As emendas apresentadas atenderão
indistintamente a todos os pequenos municípios do país (até
50 mil habitantes), destinando-se à implementação de políticas
públicas prioritárias, sendo que para cada município serão
destinados valores entre 5% e 7% dos valores das emendas
individuais, dependendo da faixa populacional, em uma das
ações que especifica, dentre as quais situa o apoio ao
Desenvolvimento da Educação Básica e a implantação de
Escolas para Educação Infantil.
Dá nova redação ao § 4º do art. 212 da Constituição Federal.
OBS: Estabelece os recursos para o financiamento dos
programas suplementares de alimentação e assistência à
saúde na rede pública de ensino, fazendo menção à educação
básica no bojo do texto.

Autoria

Apresentação

Tema

Severino Ninho

21/06/2013

Controle social
(educação referida genericamente)

Amauri Teixeira

05/03/2013

Financiamento
Infraesturura

Aline Corrêa

27/02/2013

Programas suplementares - financiamento
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Proposição

PL 8079/2017

PL 7858/2017

Ementa
Dispõe sobre a obrigatoriedade de se transferir os recursos do
PNAE a creches, pré-escolas e escolas qualificadas como entidades
filantrópicas, ou por elas mantidas, ou que sejam conveniadas com
os Estados, com o DF ou com os Municípios.
Explicação da ementa: Altera a Lei nº 11.947, de 2009.
"Cria o Fundo de Reparação do Custo Social da Corrupção".
Explicação da ementa: O Fundo de Reparação do Custo Social
da Corrupção é destinado a financiar a construção e o
aparelhamento de hospitais, creches e escolas, nos municípios
e/ou nas regiões longínquas do país conforme dados do IBGE
e/ou que apresentam baixos índices sociais (IDH).

Autoria

Apresentação

Status

Tema

Luana Costa

11/07/2017

Aguardando Parecer

Programas
Suplementares
(alimentação escolar)

Francisco Floriano

13/06/2017

Aguardando Parecer

Financiamento
Infraestrutura
Equipamentos
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Proposição
PL 7834/2017

PL 7643/2017

PL 7211/2017

PL 7187/2017

PL 6993/2017

Ementa
Altera o art. 29 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional",
para tornar obrigatória a presença de pessoa treinada para
administrar insulina em estabelecimentos de ensino infantil.
Institui o Programa Nacional de Apoio à Manutenção de
Crianças Carentes em Creches (PROCRECHE) e o Fundo
Nacional de Apoio à Manutenção de Crianças Carentes em
Creches (FUNCRECHE), e dá outras providências.
Explicação da ementa: Altera a Lei nº 9.250, de 1995.
O fundo tem por finalidade manter crianças de até 5 (cinco)
anos de idade oriundas de famílias de baixa renda inscritas
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico em instituições privadas de educação
infantil, sendo que no custo de manutenção de cada criança
podem ser incluídos, além da mensalidade, as taxas de
matrícula e rematrícula, e os gastos com transporte,
fardamento, material escolar e alimentação.
Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para estabelecer a obrigatoriedade de exames de
acuidade visual e auditiva em crianças matriculadas nos
sistemas públicos de ensinos e dá outras providências.
Explicação da ementa: no bojo do texto, faz expressa
menção aos alunos matriculados na educação infantil
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
garantir a criação obrigatória de creche em cada um dos
novos campi de Instituições Federais de Educação Superior
que vierem a se instalar no País.
Altera o art. 320 da Lei nº 9.503/97, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para estabelecer a destinação de recursos
provenientes da arrecadação de multas de trânsito a
propostas educacionais.
Explicação da ementa: no bojo do texto, a proposta destina
recursos para estruturação e reforma de creches e pré-escola
e para valorização do professor.

Autoria

Apresentação

Status

Tema

Lobbe Neto

07/06/2017

Tramitando em
Conjunto

Atendimento de
populações
específicas

Financimento
Acesso, Permanência
Programas suplementares
(transporte, uniforme,
material escolar,
alimentação)

Pedro Cunha Lima;
Daniel Coelho;
Pedro Vilela

16/05/2017

Pronta para Pauta

Aureo

23/03/2017

Tramitando em
Conjunto

Programas
suplementares

Pedro Cunha Lima

22/03/2017

Aguardando Parecer

Universalização
Meta 1 - PNE

22/02/2017
Fausto Pinato

Tramitando em
Conjunto
Apensado ao PL
3451/2004:
PL 3052/2004
PL 698/2007

Financiamento
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Proposição

PL 6981/2017

PL 6663/2016

PL 6248/2016

PL 6182/2016

PL 6095/2016

PL 5603/2016

Ementa

Permite a dedução, do imposto devido pelas pessoas físicas e pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, dos valores
despendidos na manutenção, em instituições privadas de educação
infantil, de crianças de até 3 (três) anos de idade oriundas de famílias
de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal - CadÚnico.

Obriga a inclusão da Educação Digital no currículo escolar dos
ensinos infantil e fundamental.
Explicação da ementa: Altera a Lei nº 9.394, de 1996.
Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, para
proibir o uso de produtos fumígenos junto a entradas de hospitais,
postos de saúde e estabelecimentos de educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio.
Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, para tornar obrigatória
a construção de creche e pré-escola nos empreendimentos
construídos no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana PNHU, e dá outras providências.
Dispõe sobre a administração de medicamentos em berçários,
creches e escolas.
Altera o § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata
o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a
Lei nº 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das
Leis nos 9.424/1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5
de março de 2004; e dá outras providências.
Explicação da ementa: Prorroga o prazo para que as matrículas da
pré-escola em instituição comunitária, confessional ou filantrópica,
sem fins lucrativos e conveniada com o Poder Público, sejam
consideradas na distribuição dos recursos do FUNDEB.

Autoria

Apresentação

Status
Tramitando em
Conjunto. Apensado
aos: PL 3295/2004 (2)
PL 4639/2004
PL 5208/2005 (3)
PL 2096/2007 (1)
PL 3270/2008 (1)
PL 4386/2008
PL 1050/2011
PL 6549/2013 (2)
PL 6551/2013 (1)
PL 796/2015

Pedro Cunha Lima;
Daniel Coelho

21/02/2017

Felipe Bornier

08/12/2016

Tramitando em
Conjunto

Luiz Lauro Filho

05/10/2016

Tramitando em
Conjunto

Tema

Financiamento
Repercussão tributária

Estrutura curricular

Combate à drogadição

Tramitando em
Conjunto
Apensado ao
PL 2831/2015

Universalização
Meta 1 – PNE

12/09/2016

Aguardando Parecer

Programas
suplementares

15/06/2016

Aguardando Recurso

Financiamento

Mário Heringer

20/09/2016

Rômulo Gouveia

Luiz Lauro Filho
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Proposição
PL 5538/2016

PL 5265/2016

PL 4770/2016

PL 4628/2016
PL 4035/2015

PL 4027/2015

PL 3641/2015

PL 3607/2015

PL 3539/2015

Ementa
Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de creches em
shopping centers e centros comerciais para o atendimento a crianças
de até 3 (três) anos sob a responsabilidade legal de empregados.
Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
para permitir a dedução, do imposto de renda devido no anocalendário, dos pagamentos de despesas comprovadamente
efetuadas com a instrução de crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social.
Explicação da ementa: no bojo do texto, a proposta refere
educação infantil, compreendendo creche e pré-escolas.
Altera o art. 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
para dispor sobre a oferta de creches noturnas.
Modifica o art. 25 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - Lei nº 9394/1996 - para fixar o número máximo de
alunos por professor nas turmas da Educação Básica.
Dispõe sobre o regime de tempo integral no Ensino de
Educação Infantil e fundamental.
Acrescenta o art. 26-B na Lei nº 9.394/1996, para instituir
programas de diagnóstico, esclarecimentos, tratamento e
acompanhamento do Transtorno de Déficit de Atenção com
Hiperatividade - TDAH.
Explicação da ementa: no bojo do texto, a proposta refere
educação infantil, compreendendo creche e pré-escolas.
Dispõe sobre a inclusão de conhecimentos básicos sobre braile
e libras nos componentes curriculares obrigatórios da
educação básica.
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames
odontológicos nas pessoas em locais como orfanatos, creches,
asilos e outros que ofereçam tais tipos de assistência, em todo
o território nacional".
Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de sistema de
vigilância eletrônica nos estabelecimentos de educação
infantil.

Autoria

Apresentação

Status

Tema

Rômulo Gouveia

14/06/2016

Tramitando em
Conjunto

Universalização

Aluisio Mendes

12/05/2016

Tramitando em
Conjunto

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Carlos Henrique
Gaguim

17/03/2016

Tramitando em
Conjunto

Universalização

Rômulo Gouveia

08/03/2016

Marcelo Belinati

15/12/2015

Tramitando em
Conjunto
Tramitando em
Conjunto

Infraestrutura
Espaço físico
Ensino-aprendizagem
Ensino Aprendizagem
(carga horária)

Marcelo Belinati

15/12/2015

Aguardando
Designação de
Relator

Atendimento de
populações
específicas

Herculano Passos

17/11/2015

Tramitando em
Conjunto

Estrutura curricular

Mário Heringer

11/11/2015

Aguardando Parecer

05/11/2015

Tramitando em
Conjunto
Apensado ao PL
7415/2014 e ao PL
2100/2011

Laura Carneiro

Programas
suplementares

Segurança
Combate à violência
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Proposição

PL 3508/2015

PL 3261/2015

PL 2822/2015

PL 2663/2015

PL 2379/2015

Ementa

Institui o auxílio-creche, acrescentando artigo à Consolidação
das Leis do Trabalho.
Altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1943.

Autoriza o ensino domiciliar na educação básica, formada
pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio
para os menores de 18 (dezoito) anos, altera dispositivos da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, e da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
Acresce parágrafo ao artigo 26, da Lei 9.394 de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
dispor sobre a obrigatoriedade do treinamento dos docentes e
dos alunos da educação infantil e dos ensinos fundamental e
médio em técnicas de primeiros socorros.
Permite que as concessionárias de serviços públicos e as
prestadoras de serviços privados, na emissão das faturas e dos
documentos de cobrança das contas de água, energia elétrica,
telefone e TV por assinatura, destinem um campo para
preenchimento do usuário a doações voluntárias aos asilos,
creches, orfanatos e as entidades beneficentes de assistência
social e filantrópicas, nas hipóteses e condições que especifica.
Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 Código de Processo Penal, para dispor sobre a destinação dos
recursos apurados na venda dos bens apreendidos, após
decretação de perda em favor da União.
Explicação da ementa: no bojo do texto, a proposta refere
genericamente educação, mas confere prioridade da
destinação dos recursos para construção de creches.

Autoria

Apresentação

Status

Giuseppe Vecci

04/11/2015

Tramitando em
Conjunto. Apensado
aos:
PLS 4450/98
PL 3093/2008
7349/2010
7687/2010,
6659/2013;
7253/2014;
5538/2016
5693/2016
7221/2017

Eduardo Bolsonaro

08/10/2015

Tramitando em
Conjunto

Major Olimpio

01/09/2015

Pronta para Pauta

Estrutura curricular

Deley

18/08/2015

Aguardando
Designação de
Relator

Financiamento

Arthur Virgílio
Bisneto

15/07/2015

Tramitando em
Conjunto

Tema

Repercussão
trabalhista

Ensino-aprendizagem
Ensino domiciliar

Financiamento
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Proposição
PL 2377/2015

PL 1877/2015

PL 1568/2015

PL 1185/2015

PL 1146/2015

PL 933/2015

PL 925/2015

PL 871/2015

PL 784/2015

Ementa
Determina que os montantes arrecadados pela aplicação de
multa de regularização cambial tributária, relativa a ativos
mantidos no exterior ou internalizados, sejam aplicados na
educação e saúde infantis.
Dispõe sobre a duração e periodicidade da prática de educação
física na educação básica.
Explicação da ementa: Altera a Lei nº 9.394, de 1996.
Acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Lei nº 9.394/1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e do
direito social à educação, para assegurar o funcionamento de
creches noturnas como bem socioeducacional.
Dispõe sobre a substituição de alimentos não saudáveis, nas
escolas de educação infantil e do ensino fundamental, público
e privado.
Estabelece a dedutibilidade das doações a escolas públicas de
ensino infantil, fundamental e médio para fins de apuração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e dá outras
providências.
Explicação da ementa: Altera a Lei nº 9.249, de 1995.
Acrescenta inciso ao art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, dispondo sobre o acesso à educação
infantil e ao primeiro ano do ensino fundamental.
Estabelece que instituições de ensino, de cuidados e de
recreação, públicas e privadas, comuniquem aos responsáveis
acerca do não comparecimento de criança à instituição.
Explicação da ementa: no bojo do texto, a proposta refere
creche.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de
diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a
obrigatoriedade da prestação ininterrupta de atendimento nos
estabelecimentos públicos de educação infantil.
Altera a redação do § 1º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, dispondo sobre a inclusão nos currículos
da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio da disciplina de educação no trânsito

Autoria

Apresentação

Status
Aguardando
Designação de
Relator

Rogério Rosso

15/07/2015

Felipe Bornier

11/06/2015

Tramitando em
Conjunto

Ensino-aprendizagem
(carga horária)

Delegado Waldir

15/05/2015

Aguardando Parecer

Universalização

Lobbe Neto

16/04/2015

Tramitando em
Conjunto

Programas
suplementares

Daniel Vilela

15/04/2015

Rômulo Gouveia

26/03/2015

Jefferson Campos

26/03/2015

Iracema Portella

24/03/2015

Christiane de Souza
Yared

18/03/2015

Tramitando em
Conjunto
Aguardando
Designação de
Relator
Tramitando em
Conjunto

Tramitando em
Conjunto
Apensado ao PL
351/2015
Tramitando em
Conjunto

Tema
Financiamento

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Acesso
Ensino-aprendizagem
Responsabilidades

Acesso e permanência

Novas disciplinas
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Proposição

Ementa

Autoria

Apresentação

Status

Tema

Apensado ao:

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação - LDB), para dispor sobre
educação em tempo integral.
Alan Rick
PL 707/2015

12/03/2015

Explicação da ementa: a proposta confere parágrafo único ao
art. 31, para dispor que a educação infantil será ministrada,
preferencialmente, em tempo integral, devendo o Poder
Público criar mecanismos de incentivos aos pais ou
responsáveis para que esses optem pela jornada integral.

PL 479/2015
PL 552/2015
PL 542/2015 (10)
PL 1181/2015 (2)
PL 3226/2015
PL 3789/2015 (4)
PL 4035/2015
PL 4167/2015 (2)
PL 4701/2016
PL 5515/2016
PL 5604/2016
PL 5605/2016 (1)
PL 5985/2016
PL 6155/2016
PL 8138/2017

Ensino-aprendizagem
Carga horária
integral

Apensados ao:

PL 636/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Público, nas três
esferas, disponibilizar energia solar fotovoltaica e sistemas de
captação e reutilização de águas pluviais, prioritariamente, em
todos os hospitais, postos de saúde, escolas, creches, berçários
e maternidades de suas respectivas competências

Fausto Pinato

10/03/2015

PL 4536/2012
PL 7422/2014
PL 161/2015
PL 420/2015
PL 3803/2015
PL 4133/2015
PL 5181/2016
PL 5613/2016
PL 6677/2016

Infraestrutura
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Proposição

Ementa

Autoria

Apresentação

Rafael Motta

03/03/2015

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação - LDB), para dispor sobre
educação em tempo integral.

PL 552/2015

Explicação da ementa: a proposta confere parágrafo único ao
art. 31, para dispor que a educação infantil será ministrada,
preferencialmente, em tempo integral, devendo o Poder
Público criar mecanismos de incentivos aos pais ou
responsáveis para que esses optem pela jornada integral.

Status
Tramita em conjunto
Apensado ao PL
479/2015:
PL 707/2015
PL 542/2015 (10)
PL 1181/2015 (2)
PL 3226/2015
PL 3789/2015 (4)
PL 4035/2015
PL 4167/2015 (2)
PL 4701/2016
PL 5515/2016
PL 5604/2016
PL 5605/2016 (1)
PL 5985/2016
PL 6155/2016
PL 8138/2017

Tema

Ensino-aprendizagem
Carga horária
integral

Apensado ao PL
552/2015:
PL 707/2015

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação - LDB), para dispor sobre
educação em tempo integral.
PL 479/2015

Explicação da ementa: a proposta confere parágrafo único ao
art. 31, para dispor que a educação infantil será ministrada,
preferencialmente, em tempo integral, devendo o Poder
Público criar mecanismos de incentivos aos pais ou
responsáveis para que esses optem pela jornada integral.

João Daniel

26/02/2015

PL 542/2015 (10)
PL 1181/2015 (2)
PL 3226/2015
PL 3789/2015 (4)
PL 4035/2015
PL 4167/2015 (2)
PL 4701/2016
PL 5515/2016
PL 5604/2016
PL 5605/2016 (1)
PL 5985/2016
PL 6155/2016
PL 8138/2017

Ensino-aprendizagem
Carga horária
integral
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Proposição

Ementa

Autoria

Apresentação

PL 351/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de atendimento
contínuo em creches, destinadas à Educação infantil.

Felipe Bornier

11/02/2015

PL 209/2015

Institui o atendimento psicopedagógico na Educação básica.
Altera a Lei nº 9.394 de 1996.
Altera o disposto no art. 8º, II, b, da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, para incluir item 10, para deduzir
integralmente as despesas com educação do imposto sobre a
renda das pessoas físicas.
Explicação da ementa: no bojo do texto, refere educação
genericamente.
Altera a Lei nº 8.069, de 14 de julho de 1990, que "Dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências", para determinar que os dirigentes de
instituições de educação pré-escolar e de ensino fundamental
notifiquem faltas consecutivas superiores a 3 (três) dias e
sinais de maus tratos envolvendo seus alunos.

Goulart

04/02/2015

Danilo Cabral

03/02/2015

Tramitando em
Conjunto

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Adail Carneiro

02/02/2015

Tramitando em
Conjunto

Permanência
Frequência

Tramitando em
Conjunto
Apensado ao PL
5647/2013:
PL 247/2007
PL 89/2015
PL 6555/2016

Acesso e Permanência
Frequência
Violência
Responsabilidade

PL 164/2015

PL 89/2015

PL 51/2015

PL 43/2015

PL 8291/2014

PL 8012/2014

Altera a Lei nº 8.069, de 14 de julho de 1990, que "Dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências", para obrigar os dirigentes de instituições de
educação pré-escolar a notificar as faltas frequentes e sinais de
maus tratos envolvendo seus alunos.
Altera o inciso XIII do art. 12 da Lei nº 9.394/1996, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
tornando obrigatória a apresentação da caderneta de saúde da
criança para efetivar matrícula na educação infantil.
Altera os arts. 54 a 57 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Explicação da ementa: no bojo do texto, refere educação infantil.
Permite dedução integral dos gastos com educação na
apuração do Imposto de Renda das pessoas físicas, nas
condições que estabelece.
Explicação da ementa: Altera a Lei nº 9.250, de 1995.
No bojo do texto, refere educação infantil.

Carmen Zanotto

02/02/2015

Sergio Vidigal

02/02/2015

Iara Bernardi;
Margarida Salomão

17/12/2014

Dr. Jorge Silva

14/10/2014

Status
Aguardando Parecer
Apensado ao
PL 871/2015
Tramitando em
Conjunto

Aguardando
Designação de
Relator
Aguardando
Designação de
Relator
Tramitando em
Conjunto

Tema
Acesso e permanência
Programas
Suplementares

Responsabilidades

Ajustes redacionais

Repercussão tributária
Acesso e permanência
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Proposição

PL 8010/2014

PL 7986/2014

PL 7491/2014

PL 7434/2014
PL 7415/2014

PL 7253/2014

Ementa
Inclui o direito constitucional como disciplina obrigatória nos
currículos escolares.
Explicação da ementa: o Projeto altera o parágrafo 1º do
artigo 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que,
por sua vez, referencia currículos da educação infantil, daí a
proposta abranger a temática objeto do Produto 2.
Dispõe sobre a criação do Programa Creche Saudável visando
propiciar o acompanhamento médico, nutricional e
psicológico para crianças nas creches públicas e comunitárias
Altera a Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, para tornar
obrigatória a implantação de sinalização de trânsito, de saúde
pública e de estabelecimentos de saúde pública e educação
infantil nos projetos habitacionais de interesse social,
financiados por agentes financeiros do Sistema Financeiro da
Habitação – SFH
Torna obrigatório o curso de prevenção de acidentes e
primeiros socorros em todas as escolas e creches públicas em
todo o território brasileiro.
Dispõe sobre a instalação de sistema de Circuito Fechado de
TV - CFTV de monitoramento em tempo real em todas as
escolas, creches e hospitais públicos.

Altera a redação dos §§ 1º e 2º do art. 389 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, a fim de estabelecer a
obrigatoriedade de disponibilidade e manutenção, pelo
empregador, de berçário ou creche no local de trabalho para
os filhos dos trabalhadores até a idade de cinco anos.
Explicação da ementa: Altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1943.

Autoria

Apresentação

Status

Tema

Márcio Marinho

14/10/2014

Tramitando em
Conjunto
Apensado ao PL
6954/2013
PL 7969/2014

Novas disciplinas

Vitor Paulo

17/09/2014

Tramitando em
Conjunto

Nilson Leitão

06/05/2014

Tramitando em
Conjunto

Infraestrutura
Mobiliário urbano

Heuler Cruvinel

22/04/2014

Estrutura curricular

Jaqueline Roriz

16/04/2014

Alexandre Leite

17/03/2014

Tramitando em
Conjunto
Tramitando em
Conjunto
Apensado ao PL
3539/2015 e ao PL
2100/2011
Tramitando em
Conjunto
Apensado ao PL
7687/2010:
PLS 4450/98
PL 3093/2008
7349/2010
6659/2013
7253/2014
3508/2015
5538/2016
5693/2016
7221/2017

Programas
suplementares

Segurança
Combate à violência

Repercussão
trabalhista
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Proposição

PL 7077/2014

PL 7029/2013

PL 6659/2013

Ementa

Obriga os estabelecimentos de ensino, creches e unidades de
atenção a idosos a oferecer treinamento de primeiros socorros
a seus profissionais.

Altera redação do art. 6º e art. 10 da Lei 11.494, de 20 de
junho de 2007, e seus respectivos parágrafos, que regulamenta
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, e dá outras providências.

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, para dispor sobre assistência gratuita prestada pelas
empresas aos filhos e dependentes, de zero a seis anos de
idade, dos trabalhadores urbanos e rurais.
Altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1943.

Autoria

Apresentação

Major Fábio

06/02/2014

Alessandro Molon

23/12/2013

Assis Melo

30/10/2013

Status
Tramitando em
Conjunto
Apensado ao PL
1616/2011
PL 5780/2013
PL 7315/2014 (3)
PL 7434/2014
PL 7986/2014 (5)
PL 8013/2014 (3)
PL 152/2015
PL 1543/2015
PL 1643/2015
PL 2527/2015 (1)
PL 2709/2015
PL 4401/2016
PL 6698/2016
PL 7834/2017

Tema

Estrutura curricular
Segurança

Aguardando Parecer

Financiamento

Tramitando em
Conjunto
Apensado aos:
PLS 4450/98
PL 3093/2008
7349/2010
7687/2010,
7253/2014;
3508/2015;
5538/2016
5693/2016
7221/2017

Repercussão
Trabalhista
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Proposição

Ementa

Autoria

Apresentação

PL 6551/2013

Institui o Programa Bolsa-Creche, que permite deduções no
imposto de renda às pessoas físicas e jurídicas que destinarem
recursos para ingresso em instituições privadas de
atendimento a crianças de zero a três anos, em situação de
hipossuficiência econômica, e dá outras providências.

Onyx Lorenzoni

09/10/2013

Status
Tramitando em
Conjunto
Apensado aos:
PL 3295/2004 (2)
PL 4639/2004
PL 5208/2005 (3)
PL 2096/2007 (1)PL
3270/2008 (1)
PL 4386/2008
PL 1050/2011
PL 6549/2013 (2)
PL 6551/2013 (1)
PL 796/2015
PL 6981/2017

Onyx Lorenzoni

09/10/2013

Aguardando Parecer

PL 6550/2013

PL 6549/2013

Institui o Programa Creche para Todos, autorizando os
governos dos Estados, Municípios e Distrito Federal a
firmarem convênios com instituições privadas de atendimento
a crianças de 0 a 3 anos, para aquisição de vagas, objetivando
o atendimento aos excedentes da rede pública, e dá outras
providências.

Institui o Programa Bolsa-Educação Infantil, que permite
deduções no imposto de renda às pessoas físicas e jurídicas
que destinarem bolsa de estudo de educação infantil a aluno
comprovadamente carente, na faixa etária de três a seis anos
incompletos, e dá outras providências.

Onyx Lorenzoni

09/10/2013

Tramitando em
Conjunto
Apensado ao PL
5208/2005:
PL 6551/2013 (1)
PL 6981/2017
PL 723/2003 (11):
PL 3295/2004 (2)
PL 3270/2008 (1)
PL 1050/2011
PL 4639/2004
PL 2096/2007 (1)
PL 4386/2008
PL 796/2015

Tema

Financiamento
Repercussão tributária

Universalização

Repercussão tributária
Atendimento de
populações
específicas
(pessoas carentes)
Acesso e permanência
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Proposição

PL 6464/2013

PL 5647/2013

PL 5580/2013

PL 5462/2013

Ementa

Acrescenta inc. VI ao caput do art. 31 da Lei nº 9.394/1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Autoria

Apresentação

Status
Tramitando em
Conjunto

Carlos Zarattini

01/10/2013

Explicação da ementa: Define uma relação do número de
crianças por docente na educação infantil.

Apensado ao PL
4731/2012:
PL 6924/2013
PL 4628/2016

Altera a Lei nº 8.069, de 14 de julho de 1990, que "Dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências", para obrigar os dirigentes de instituições de
educação pré-escolar a notificar as faltas frequentes e sinais de
maus tratos envolvendo seus alunos.

Tramitando em
Conjunto
Apensado ao PL
247/2007:
PL 51/2015
PL 89/2015
PL 6555/2016
PL 600/2007
PL 1256/2007 (2)
PL 8042/2010
PL 7424/2017
PL 8039/2010
PL 450/2011

Altera o § 9º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, para ajustar a idade aplicada na apuração do fator
previdenciário das mulheres e dos professores de ambos os
sexos que comprovem exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio.
Altera o art. 62 e acrescenta artigo à Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional,
para elevar o requisito de formação para o exercício do
magistério no ensino fundamental, estabelecer requisito
parcial de formação para estágio e determinar a presença
constante de profissional habilitado para o cuidado e
assistência às crianças e alunos da educação básica.

Tema

Rosane Ferreira

23/05/2013

Alice Portugal

15/05/2013

Renato Molling

25/04/2013

Tramitando em
Conjunto

Tramitando em
Conjunto

Infraestrutura
Espaço físico
Ensino-aprendizagem

Permanência
Frequência
Responsabilidade

Valorização dos
profissionais de
educação

Valorização dos
profissionais da
educação
Formação
Qualidade de ensino
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Proposição

PL 5359/2013

PL 5229/2013

PL 4838/2012

PL 4113/2012

PL 3161/2012

PL 3137/2012

Ementa
Acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Lei nº 9.394/1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
assegurar a matrícula em creches dos filhos e dependentes dos
empregados domésticos e cuidadores de pessoa idosa, doente
ou com deficiência, em cada Município brasileiro.
Altera o art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
(LDB), para dispor sobre a formação de docentes para atuar
na educação básica.
Institui como disciplina própria e específica, o estudo da ética
e da cidadania, obrigatória para o ensino infantil, ensino
fundamental e ensino médio, figurando como disciplina
complementar e optativa no ensino superior.
Acrescenta § 3º ao art. 136 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, a fim de dispor sobre o direito de pais ao
período concessivo de férias coincidentes com o das férias
coletivas da creche ou pré-escola de seus filhos.
Altera o caput do art. 4º, da Lei nº 11.770 de 9 de setembro de
2008, para alterar regras da concessão de licença-maternidade.

Autoria

Apresentação

Status

Tema

10/04/2013

Pronta para Pauta

Acesso
Atendimento de
populações
específicas

Domingos Sávio

26/03/2013

Tramitando em
Conjunto

Eliseu Padilha

12/12/2012

Carlos Sampaio;
Eduardo Barbosa

Antonio Bulhões

27/06/2012

Tramitando em
Conjunto
Apensado ao PL
3289/2012
(arquivado)

Diego Andrade

08/02/2012

Pronta para Pauta

Explicação da ementa: Permite que nos últimos 15 dias da
prorrogação do benefício, a licenciada possa colocar filho na creche.
Altera o art. 30 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Explicação da ementa: Dispõe que a educação infantil será
oferecida em centros de educação infantil, abrangendo o
atendimento a crianças de até três anos e a pré-escola a ser
oferecida às crianças de quatro e cinco anos de idade.

Tramitando em
Conjunto

Professora Dorinha
Seabra Rezende

07/02/2012

Tramitando em
Conjunto
Apensado ao PL
7974/2010, por sua
vez, apensado ao PL
6755/2010

Ensino-aprendizagem
Qualidade de ensino
Valorização dos
profissionais da
educação (formação)
Novas disciplinas

Repercussão
trabalhista

Acesso

Ajuste redacional

13 Projetos de Lei e 2 Projetos de Lei Complementar iniciados na Câmara dos Deputados, arquivados.
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Proposição
PL 6493/2016

PL 3293/2015

PL 2142/2015

PLP 75/2015

PL 623/2015

Proposição

Ementa
Acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para priorizar a matrícula em creches
públicas para filhos e dependentes da mulher que trabalha.
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que
"Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
- FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 14 de
fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 24
de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845,
de 5 de março de 2004; e dá outras providências.
Explicação da ementa: Inclui as instituições militares de
ensino das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos
Corpos de Bombeiros Militares como beneficiárias do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
Proíbe em Âmbito Nacional, a venda, a oferta, o
fornecimento, a entrega e a permissão de consumo de
bebida alcoólica, bem como todo e qualquer produto
fumígeno, derivado de tabaco, cigarro eletrônico, ainda
que gratuitamente, próximo as Escolas, creches e
instituições de Ensino, sejam Púbicas ou privadas, e dá
providências correlatas.
Dispõe sobre a aposentadoria compulsória, com proventos
proporcionais, nos termos do inciso II do §1º do art. 40 da
Constituição Federal.
Explicação da ementa: no bojo do texto refere professores
da educação infantil
Altera os dispositivos da Lei nº 9.394/1996 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir
Educação Política, Noções básicas de direito, Educação
ambiental e Primeiros Socorros como componentes
obrigatórios nos diversos níveis da educação básica.
Ementa

Autoria

Apresentação

Status

Tema
Acesso
Atendimento de
populações
específicas

Marcio Alvino

16/11/2016

Retirado pelo Autor

Cabo Daciolo

13/10/2015

Arquivada

Financiamento

Bruna Furlan

30/06/2015

Retirado pelo Autor

Combate à drogadição

José Carlos Aleluia

07/05/2015

Arquivada

Valorização dos
profissionais da
educação

Renata Abreu

06/03/2015

Retirado pelo Autor

Novas disciplinas

Autoria

Apresentação

Status

Tema
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PL 545/2015

PL 481/2015

PL 228/2015

PL 184/2015

PL 7851/2014

PL 7720/2014

PL 6845/2013

PL 5934/2013
Proposição

Acrescenta parágrafo ao artigo 26 da lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para adicionar aos currículos escolares
o tema EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA.
Explicação da ementa: a alusão ao art. 26 refere currículos
da educação infantil
Dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de atendimento
contínuo em creches, destinadas à Educação infantil
Altera o inciso IV do art. 54 da 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 fixar a
prioridade de oferta de vagas na educação infantil para as
crianças com deficiência.
Obrigatoriedade da Alfabetização em Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS para Professores da Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Superior em
atividade, no sentido de possibilitar a comunicação direta
com os Portadores de Necessidades Educativas Especiais
Surdos e Deficientes Auditivos e a construção de práticas
educativas que favoreçam o processo de Inclusão social.
Altera a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação), para dispor sobre educação em tempo integral.
Explicação da ementa: a proposta confere parágrafo único
ao art. 31, para dispor que a educação infantil será
ministrada, preferencialmente, em tempo integral, devendo
o Poder Público criar mecanismos de incentivos aos pais
ou responsáveis para que esses optem pela jornada integral.
Altera a redação do art. 2º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro
de 2004, para dispor sobre a concessão de bolsa-saúde e de
bolsa-creche à população de menor poder aquisitivo.
Acrescenta inciso VI ao art. 31 da Lei nº 9.394/1996, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
para dispor sobre horário de funcionamento das creches.
Isenta do pagamento de IPVA os veículos de propriedade
das instituições filantrópicas, creches, asilos, orfanatos,
reconhecidos como de utilidade pública.
Ementa

Hissa Abrahão

03/03/2015

Arquivada

Estrutura curricular

Felipe Bornier

26/02/2015

Devolvida ao Autor

Universalização

Rômulo Gouveia

06/02/2015

Arquivada

Atendimento de
populações
específicas (PcD)

Cleber Verde

04/02/2015

Arquivada

Atendimento de
populações
específicas (PCD)

Ensino-aprendizagem
Carga horária
Integral

Rogério Carvalho

05/08/2014

Arquivada

Jânio Natal

18/06/2014

Arquivada

Acesso

Alexandre Toledo

28/11/2013

Arquivada

Ensino Aprendizagem
(carga horária)

Felipe Bornier

10/07/2013

Devolvida ao Autor

Repercussão tributária

Autoria

Apresentação

Status

Tema
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PL 4274/2012

PLP 131/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames
odontológicos nas pessoas em locais como orfanatos,
creches, asilos e outros que ofereçam tais tipos de
assistência, em todo o território nacional.
Altera a redação do art. 3º da Lei Complementar 79, de 7
de janeiro de 1994, que "cria o Fundo Penitenciário
Nacional - FUNPEN, e dá outras providências".
Destina recursos do FUNPEN para implantação e
manutenção de berçário, creche e seção destinada à
gestante e à parturiente nos estabelecimentos penais.

Dr. Grilo

07/08/2012

Arquivada

Programas
suplementares

Fátima Pelaes

08/02/2012

Arquivada

Autoria

Apresentação

Status

Tema

Rosangela Gomes

11/02/2015

Transformado em
Norma Jurídica
Lei Complementar
153/2015

Atendimento de
populações
específicas
(encarceradas)

Status

Tema

Aguardando
Apreciação pelo
Senado Federal
PLC 60/2016

Acesso
Financiamento

Atendimento de
populações
específicas
(encarceradas)

1 Projeto de Lei Complementar da Câmara transformado em norma jurídica
Proposição

PLP 13/2015

Ementa
Altera a redação do art. 3.º da Lei Complementar 79,
de 7 de janeiro de 1994, que "cria o Fundo Penitenciário
Nacional - FUNPEN, e dá outras providências.
Explicação da ementa: Destina recursos do Fundo
Penitenciário Nacional para implantação de berçário e
creche nos estabelecimentos penais.

1 Projeto de Lei da Câmara, ali iniciado, que foi encaminhado para o Senado Federal
Proposição

PL 1808/2015

Ementa
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, de forma a
alterar o § 3º do art. 8º.
Explicação da ementa: Mantem o mecanismo do FUNDEB
para as matrículas das pré-escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos,
conveniadas com o poder público.

Autoria

Apresentação

Odelmo Leão

09/06/2015
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1 Projeto de Lei tramitado na Câmara durante o período delimitado na pesquisa, originário do Senado Federal, que foi transformado em norma jurídica
Proposição
PL 6854/2013

Ementa
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente), a fim de fixar em 5 (cinco)
anos a idade máxima para o atendimento na educação
infantil.

Autoria
Senado Federal Flávio Arns
(PLS 412/2008)

Apresentação
29/11/2013

Status
Transformado em
Norma Jurídica
Lei 13.306/2016

Tema
Ensino-aprendizagem
Critério etário

2 Projetos de Lei tramitando na Câmara com origem no Senado, sendo um anterior ao período delimitado na Pesquisa (PLS 504/2011):
Proposição
PL 5057/2016

PL 4731/2012

Ementa
Altera a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), para incluir a possibilidade de matrícula
em escola pública, sem apresentação de certidão de nascimento.
Explicação da ementa: no bojo do texto, há referência à
educação infantil.
Altera o parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), para estabelecer o número máximo de alunos por
turma na pré-escola e no ensino fundamental e médio.

Autoria

Apresentação

Status

Tema

20/04/2016

Pronta para Pauta

Acesso e permanência

19/11/2012

Aguardando
Parecer

Ensino-aprendizagem
Estrutura física

Autoria

Apresentação

Status

Tema

Senado Federal Angela Portela

06/08/2012

Arquivada

Acesso e permanência

Senado Federal Omar Aziz
(PLS 566/2015)

Senado Federal Humberto Costa
(PLS 504/2011)

1 Projeto de Lei arquivado na Câmara, originário do Senado Federal
Proposição
PL 4260/2012

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor
sobre o funcionamento de estabelecimentos públicos de
educação infantil durante as férias escolares.
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ANEXO D
PROPOSIÇÕES PESQUISADAS JUNTO AO SENADO FEDERAL
(focalizando a temática da Educação Infantil, sem o uso deste descritor ou mesmo ensino infantil, creche(s) e pré-escola(s), mas de outros descritores)

10 Propostas de Emenda Constitucional tramitando
Proposição
PEC 19/2017
PEC 24/2017

PEC 53/2016
PEC 28/2015
PEC 63/2015
PEC 80/2015
PEC 37/2014

PEC 32/2013
PEC 49/2013
PEC 55/2013

Ementa
Altera o art. 62 da Constituição Federal para vedar a edição de medidas provisórias
sobre diretrizes e bases da educação nacional.
Acrescenta o art. 212-A à Constituição Federal, para tornar permanente o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, e revoga o art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Altera os arts. 9º e 37 da Constituição Federal para estabelecer a educação como
serviço essencial
Altera o art. 208 da Constituição Federal para garantir a progressiva universalização da
educação básica em tempo integral.
Acrescenta parágrafo ao art. 60 do ADCT da Constituição da República Federativa do
Brasil para estabelecer regras asseguradas do pagamento do piso salarial nacional do
magistério pelos Municípios.
Institui a carreira nacional do magistério público da educação básica.
Altera o § 3º do art. 208 da Constituição Federal, para estabelecer o dever do poder
público de recensear os educandos na educação básica obrigatória, fazer-lhes a
chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.
Altera o inciso I do art. 159 e o inciso I do art. 208 da Constituição Federal, e altera o
art. 211 da Constituição Federal para responsabilizar a União pelo financiamento da
educação básica pública.
Altera a Constituição Federal para valorizar o exercício do magistério e qualificar a
ação dos professores das redes públicas de educação básica.
Altera o art. 206 da Constituição Federal para criar o Incentivo para Valorização dos
Profissionais da Educação Básica Pública.

Apresentação
17/05/2017

Status
Abrangente na Educação,
sem especificar tema determinado

27/06/2017

Financiamento e Responsabilidade

25/10/2016

Qualidade de ensino

18/03/2015

Ensino-aprendizagem (Jornada Escolar)

25/05/2015

Financiamento
Responsabilidade

18/06/2015

Valorização do profissional da educação

30/10/2014

Acesso e permanência

26/06/2013

Financiamento
Valorização dos profissionais da educação

23/09/2013

Valorização dos profissionais da educação

15/10/2013

Valorização dos profissionais da educação
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1 Proposta de Emenda Constitucional arquivada
Proposição
PEC 17/2017

Ementa
Acrescenta o art. 212-A à Constituição Federal, para tornar permanente o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e revoga
o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Apresentação

Status

10/05/2017

Financiamento

42 Projetos de Lei do Senado, tramitando, duas das quais como Projeto de Lei Complementar
Proposição
PLS 33/2016

PLS 76/2016

PLS 187/2016
PLS 193/2016
PLS 278/2016
PLS 337/2016
(Complementar)

PLS 394/2016
PLS 395/2016
PLS 28/2015
PLS 94/2015
PLS 217/2015
Proposição

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para prever a garantia de acesso e permanência da criança no
estabelecimento de ensino frequentado por sua mãe, por seu pai ou por seu responsável.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para prever provas práticas nos processos seletivos de professores da
educação básica pública e promover a criação de incentivos à permanência dos professores
na mesma escola ao longo da carreira.
Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a educação para o trânsito na educação básica.
Inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional, de que trata a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, o "Programa Escola sem Partido".
Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência, para dispor sobre o apoio aos educandos com deficiência nas
instituições de ensino.
Dispõe sobre instrumento de cooperação federativa para transferência à União de
competências educacionais de Estados, Distrito Federal e Municípios.
Altera a lei nº 11.947, de 2009, para estabelecer o reajuste anual do valor per capita do
PNAE, definindo o IPCA como índice utilizado para o cálculo do percentual do reajuste.
Atribui regime de exercícios domiciliares para o estudante de qualquer nível de ensino que
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção.
Institui a Política Nacional de Bibliotecas.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a gestão democrática nas escolas.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da
alimentação escolar aos alunos da educação básica, para incrementar o valor per capita
destinado a escolas situadas em municípios em situação de extrema pobreza.
Ementa

Apresentação

Status

17/02/2016

Acesso e permanência

08/03/2016

Valorização dos profissionais de educação
(formação)

02/05/2016

Novas disciplinas

03/05/2016

Ensino-aprendizagem / Metodologia

05/07/2016

Atendimento de populações específicas
(PcD)
Papel dos Entes Federados
Responsabilidades

12/09/2016
26/10/2016

Programa Suplementar (alimentação Escolar)

26/10/2016

Financiamento
Acesso e permanência
Ensino-Aprendizagem (ensino à distância)

11/02/2015

Insumos - Equipamentos escolares

05/03/2015

Gestão Democrática

14/04/2015
Apresentação

Programa Suplementar (Alimentação escolar)

Financiamento
Status
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PLS 282/2015

PLS 307/2015

PLS 325/2015

PLS 338/2015

PLS 548/2015
PLS 573/2015

PLS 739/2015
PLS 746/2015
PLS 747/2015
PLS 756/2015
PLS 5/2014

Proposição

Altera as Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e 9.766, de 18 de dezembro de 1998,
para dispor sobre a distribuição nacional dos recursos do salário-educação.
Altera a Lei n° 12.858, de 9 de setembro de 2013, que dispõe sobre a destinação para as
áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade de cumprimento da
meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196 da Constituição Federal;
altera a Lei nº 7.990, de 1989; e dá outras providências, para vincular 50% (cinquenta por
cento) da destinação para as áreas de educação ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Torna obrigatória a manutenção de exemplares do estatuto da criança e adolescente
(ECA), do estatuto da Juventude, do estatuto do idoso e do estatuto da igualdade racial nas
escolas municipais, estaduais, federais e privadas.
Altera as Leis nos 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), e 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial
profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, para
dispor sobre a responsabilidade da União na remuneração docente.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre o atendimento educacional especializado em classes
hospitalares ou mediante atendimento pedagógico domiciliar.
Altera os arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 1996, para considerar como de manutenção e
desenvolvimento do ensino as despesas com alimentação e uniformes escolares.
Altera a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, para possibilitar
a distribuição de recursos a organizações sociais e a instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas que atuem em qualquer das etapas e modalidades da educação básica.
Altera a Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências, para
dispor sobre o Relatório de Avaliação do Plano e sobre os resultados da avaliação da educação básica.
Altera a destinação dos royalties do petróleo de forma a privilegiar a educação pública
básica e o ensino profissional.
Dispõe sobre Educação Integral e estabelece diretrizes para a sua implementação na
educação básica.
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para, em conformidade com o II Plano Nacional de Educação, dispor
sobre a gestão democrática do ensino público.
Ementa

13/05/2015

Financiamento

26/05/2015

Financiamento

01/06/2015

Equipamentos escolares - Recursos Tecnologia Educacional - Insumo

03/06/2015

Papel dos entes federados Responsabilidade - Financiamento Valorização dos profissionais da educação

19/08/2015

Atendimento de estudantes em diferentes
situações de risco.

01/09/2015

Programa Suplementar (alimentação e
uniformes escolares)

17/11/2015

Financiamento

19/11/2015

Avaliação e Qualidade de Ensino

24/11/2015

Financiamento

26/11/2015

Ensino-aprendizagem (jornada escolar em
tempo integral)

04/02/2014

Gestão democrática.

Apresentação

Status
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PLS 51/2014

PLS 88/2014
PLS 127/2014
PLS 163/2014
(Apelido: Agenda
Brasil 2015)

PLS 164/2014
PLS 251/2014
PLS 293/2014
PLS 321/2014

PLS 364/2014

PLS 122/2013

PLS 155/2013

PLS 254/2013

PLS 275/2013
Proposição

Altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, para estabelecer que o material escolar,
quando de uso coletivo, deve ser fornecido pelo estabelecimento de ensino, sendo vedada a
indicação de marca específica para materiais a serem utilizados por todos os alunos.
Altera a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
determinar a obrigatoriedade da instalação de sistema de segurança baseado em monitoramento
por meio de câmeras de vídeo nas escolas públicas e privadas de educação básica.
Regulamenta o inc. VIII do art. 206 da Constituição Federal, para instituir o piso salarial profissional
nacional para os profissionais da educação básica pública não pertencentes ao magistério.
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB), para redefinir os critérios de distribuição dos recursos do Fundo.
Altera a Lei nº 11.494/2007, para ampliar a complementação da União ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).
Cria o Programa de Prevenção da Violência na Rede Educacional Brasileira.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para aumentar, na educação básica, a frequência mínima exigida para aprovação.
Altera a Lei n° 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para definir critérios de mérito no processo de gestão democrática do ensino público.
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009,
para permitir aos conselhos estaduais, municipais e distrital de educação o exercício das
competências do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (CACS- FUNDEB) e do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).
Dispõe sobre a transferência direta de recursos aos beneficiários do Programa Bolsa
Família para aquisição de material escolar.
Altera a Lei 11.738/2008 que Regulamenta a alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para imputar a União o pagamento do
piso salarial dos profissionais do magistério da educação básica.
Dispõe sobre destinação, para as áreas de educação e saúde, do total da participação
da Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, com a finalidade
de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do Art. 214 e no Art. 196
da Constituição Federal.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir obrigação relativa à divulgação de resultados auferidos por
instituições de ensino nos sistemas de avaliação.
Ementa

20/02/2014

Programa suplementar (material didático)

13/03/2014

Infraestrutura

15/04/2014

Valorização dos profissionais da educação

07/05/2014
Financiamento

07/05/2014
18/08/2014
28/10/2014

11/11/2014

02/12/2014

10/04/2013

06/05/2013

Financiamento
Metodologias - Ações educativas
Permanência Escolar – Frequência escolar
– Certificação
Gestão democrática

Controle Social

Populações específicas ou em situação de
risco – Programa suplementar (material
didático)
Papel dos entes federados –
Responsabilidades – Valorização dos
profissionais da educação

26/06/2013

Financiamento

04/07/2013

Avaliação

Apresentação

Status
117

PLS 364/2013
PLS 430/2013
(Complementar)

PLS 449/2013
PLS 557/2013
PLS 189/2012
PLS 438/2012
PLS 443/2012

Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, para criar o adicional de especialização e
de desempenho para os profissionais do magistério público da educação básica.
Acrescenta parágrafo ao art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, com objetivo de
vedar a limitação de empenho e movimentação financeira da parcela de recursos do Fundo
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST destinada à educação.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade de
inserção da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na educação básica.
Dispõe sobre o atendimento psicológico ou psicopedagógico para estudantes e
profissionais da educação.
Estabelece penalidades para os pais ou responsáveis que não comparecerem às escolas de
seus filhos para acompanhamento do desempenho deles.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre a prevenção à violência nos estabelecimentos de ensino.
Altera a Lei n.º 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional –
LDB, para dispor sobre educação física no ensino infantil, fundamental e médio.

10/09/2013

Valorização dos profissionais da educação

16/10/2013
Financiamento
31/10/2013
20/12/2013
01/06/2012
04/12/2012

Novas disciplinas
Programa Suplementar
Avaliação
Metodologias / ações educativas

10/12/2012

Valorização dos profissionais da educação
(formação)

Status
Acesso e permanência - EnsinoAprendizagem (ensino à distância) Metodologias
Programa suplementar (alimentação
escolar) – Financiamento
Papel dos Entes FederadosResponsabilidades – Qualidade

13 Projetos de Lei do Senado, arquivados
Proposição

Ementa

Apresentação

PLS 354/2016

Atribui regime de exercícios domiciliares para o estudante de qualquer nível de ensino que
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção.

04/10/2016

PLS 360/2016
PLS 735/2015
PLS 228/2014
PLS 312/2014
PLS 95/2013
Proposição

Altera a lei nº 11.947, de 2009, para estabelecer o reajuste anual do valor per capita do
PNAE, definindo o IPCA como índice utilizado para o cálculo do percentual do reajuste.
Dispõe sobre a responsabilidade dos gestores públicos pela garantia de padrão de
qualidade na educação básica.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para, quando necessário, assegurar ao educando com deficiência a
assistência de cuidador nas escolas.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para aumentar, na educação básica, a frequência mínima exigida para aprovação.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir critérios de assiduidade e inovação pedagógica na
progressão funcional dos profissionais da educação.
Ementa

04/10/2016
11/11/2015
15/07/2014

Atendimento de populações específicas
(PcD)

04/11/2014

Permanência Escolar – Frequência escolar
– Certificação

25/03/2013

Valorização dos profissionais da educação
(progressão).

Apresentação

Status
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PLS 109/2013

PLS 71/2012

PLS 103/2012

PLS 184/2012

PLS 188/2012
PLS 290/2012

PLS 292/2012

Determina a disponibilidade de tablets para o uso individual dos estudantes das escolas
públicas de educação básica, até 2023.
Modifica o § 5º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para estabelecer a fluência oral dos alunos como
objetivo do ensino de língua estrangeira na educação básica.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para assegurar que somente profissionais qualificados em educação
física possam ministrar os conteúdos desse componente curricular.
Altera a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir,
entre os princípios orientadores do dever do Estado com a educação, a garantia de alocação de
recursos orçamentários suficientes à consecução de padrão de qualidade do ensino.
Altera a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para considerar
como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas com alimentação escolar.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para fixar práticas de gestão democrática na educação superior e na
educação básica.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para tornar obrigatória a reciclagem pedagógica de professores da
educação superior e básica pública a cada seis anos.

02/04/2013

Equipamentos escolares - Recursos Tecnologia Educacional – Insumo - Papel
dos Entes Federados - Responsabilidades

28/03/2012

Estrutura curricular - Metodologia – Nova
Disciplina

17/04/2012

Estrutura curricular

30/05/2012

Papel dos entes federados Responsabilidades

31/05/2012

Programa suplementar (alimentação
escolar)

07/08/2012

Gestão democrática

07/08/2012

Valorização dos profissionais da educação
(formação e capacitação)

7 Projetos de Lei do Senado, remetidos à Câmara dos Deputados
Proposição
PLS 311/2016
PLS 45/2015
PLS 6/2014
PLS 281/2014
Proposição

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para mitigar a frequência mínima exigida na educação básica, nos níveis fundamental e
médio, dos educandos com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento.
Dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa adicional para alunos com deficiência em
escolas públicas ou particulares e dá outras providências.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a residência docente na educação básica.
Altera a Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a Política Nacional de Cultura
Viva, para incluir a previsão de apresentação mensal de ações culturais dos pontos e
pontões de cultura nas escolas da rede pública.
Ementa

Apresentação
11/08/2016
24/02/2015
04/02/2015

Status
Permanência - Frequência – Certificação –
Atendimento de populações específicas
(PcD)
Atendimento de populações específicas
(PcD)
Valorização dos profissionais da educação
(formação)

14/10/2014

Parcerias – Espaço físico

Apresentação

Status
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PLS 185/2012

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para assegurar a presença de professores devidamente qualificados nas
redes públicas de ensino qualidade do ensino.

30/05/2012

Qualidade de ensino

PLS 224/2012

Obriga beneficiários de bolsas de estudos de programas da União a prestarem colaboração
a estabelecimentos públicos de educação básica.

02/07/2012

Prestação de serviços de divulgação,
formação e informação científicas e
educacionais.

PLS 249/2012

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases de
educação nacional, para estabelecer carga horária mínima de educação física do ensino
fundamental e médio.

11/07/2012

Ensino-aprendizagem (disciplina – carga
horária)

Apresentação

Status

08/02/2012

Infraestrutura – espaço físico

1 Projeto de Lei iniciado no Senado, remetido à Câmara dos Deputados, onde foi arquivado
Proposição
PL 10/2012

Ementa
Insere parágrafo no art. 15 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as
diretrizes e bases da educação nacional, para regular a extinção de unidades escolares da
educação básica públicas e o destino de seu patrimônio.

7 Projetos de Lei tramitando no Senado, com origem na Câmara dos Deputados, sendo 4 anteriores ao período delimitado na Pesquisa:
Proposição
PLC 75/2017
PL 5374/2016
PLC 54/2017
PL 2098/2015

PLC 123/2015
PL 181/2011

Proposição

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir o conceito de “educação e aprendizagem ao longo da vida”
entre os princípios do ensino, bem como no âmbito da educação de jovens e adultos e da
educação especial.
Dispõe sobre a garantia aos profissionais do magistério de desconto em livros, periódicos e
materiais didáticos correlatos vinculados à sua área de ensino e de atuação profissional.
Altera o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, que dispõe sobre bagagem de
passageiro procedente do exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro, estabelece
normas sobre mercadorias estrangeiras apreendidas e dá outras providências, para inserir
dispositivos que tratam da destinação de equipamentos de informática abandonados,
entregues à Fazenda Nacional ou objeto de pena de perdimento para as escolas públicas
federais, estaduais ou municipais.
Ementa

Apresentação
12/07/2017

13/06/2017

Status
Ensino-aprendizagem - Atendimento a
populações específicas (PcD) - Educação
de Jovens e Adultos
Valorização dos profissionais da educação
– insumos

08/09/2015

Equipamentos escolares - Recursos Tecnologia Educacional - Insumo

Apresentação

Status
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PLC 162/2015
PL 3940/2012
PLC 116/2013
PL 6520/09
PLC 19/2012
PL 3706/08
PLC 28/2012
PL 3044/08

Acrescenta inciso IX ao art. 70 da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para inserir, como despesa de manutenção e desenvolvimento
do ensino, aquela realizada com atividades curriculares complementares.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional LDB, para dispor sobre a formação dos professores de educação física na educação básica.
Altera os arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, e revoga a Lei nº 10.709, de 31 de julho de 2003.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, para instituir a obrigatoriedade de criação e manutenção de bibliotecas escolares
em todas as instituições públicas de ensino.

14/10/2015

Financiamento

05/12/2013

Valorização dos profissionais da educação
(formação)

04/04/2012

Programa suplementar (transporte escolar)

24/04/2012

Equipamento escolar – Infraestrutura –
Espaço Físico - Profissionais

Apresentação

Status

31/03/2014

Gestão democrática – Controle social.

28/04/2014

Atendimento de populações específicas
(PcD).

05/07/2012

Equipamento escolar

Status
Transformado
na Lei
13.185/2015
Transformado
na Lei
12.960/2014
Transformado
na Lei
13.005/2015

Tema
Combate à violência – Estrutura curricular

3 Projetos de Lei da Câmara, arquivados no Senado
Proposição
PLC 25/2014
PLC 36/2014
PLC 66/2012

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional - LDB, para dispor sobre gestão democrática nas escolas.
Acrescenta § 4º ao art. 58 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para assegurar a presença de cuidador na escola,
quando necessário, ao educando com deficiência.
Dispõe sobre o peso a ser transportado pelo estudante em mochila ou similares.

3 Projetos de Lei da Câmara, transformados em norma jurídica
Proposição
PLC 68/2013

Ementa
Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying).

PLC 98/2013

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.
Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências.

PLC 103/2012

Atendimento de populações específicas
(campo, indígenas e quilombolas)
Engloba diversas temáticas.
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ANEXO E
PROPOSIÇÕES PESQUISADAS JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS
(focalizando a temática da Educação Infantil, sem o uso deste descritor ou mesmo ensino infantil, creche(s) e pré-escola(s), mas de outros descritores)

15 Propostas de Emenda Constitucional tramitando
Proposição

Ementa
Dá nova redação aos parágrafos 9º e 10 do art. 166.

PEC 352/2017

PEC 339/2017

PEC 162/2015

PEC 149/2015

PEC 54/2015

PEC 45/2015

OBS: Trata da destinação de recursos de emenda individual ao projeto de lei orçamentária
para a educação. Financiamento para a manutenção e desenvolvimento do ensino, vedando
pagamento de pessoal e encargos
Altera o Artigo 159 da Constituição Federal, para aumentar a entrega de recursos
financeiros pela União ao Fundo de Participação dos Municípios.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior aporte de
recursos aos Municípios, para educação
Dá nova redação ao parágrafo do art. 158 e acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para alterar os critérios de distribuição da parcela pertencente
aos Municípios do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior aporte de
recursos aos Municípios, para educação.
Altera o parágrafo único do art. 158, o inciso I, o inciso II e o § 2º do art. 159; insere
parágrafo único no art. 193, inciso IX no art. 206 e o art. 212-A na Constituição Federal;
dá nova redação ao art. 42 e revoga o art. 60, ambos do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
OBS: Postula FUNDEB como instrumento permanente.
Acrescenta incisos aos art. 158 e art. 159 da Constituição Federal, que dispões sobre
repartição de receitas tributárias.
Acrescenta parágrafo ao art. 212 da Constituição Federal, para dispor sobre a aplicação
mínima de recursos para a educação especial. OBS: Atendimento a populações específicas –
PcD (todas as faixas etárias e níveis de ensino).

Tema

Apresentação

Financiamento

10/08/2017

Financiamento

28/06/2017

Financiamento

04/11/2015

Financiamento

30/09/2015

Financiamento

27/05/2015

Atendimento a populações específicas - PcD

14/05/2015
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Proposição
PEC 38/2015

PEC 15/2015

Ementa
Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar a parcela de recursos destinada ao
Fundo de Participação dos Municípios.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior aporte de
recursos aos Municípios, para educação.
Insere parágrafo único no art. 193; inciso IX, no art. 206 e art. 212-A, todos na
Constituição Federal, de forma a tornar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB instrumento
permanente de financiamento da educação básica pública, incluir o planejamento na
ordem social e inserir novo princípio no rol daqueles com base nos quais a educação será
ministrada, e revoga o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Tema

Apresentação

Financiamento

07/05/2015

Financiamento

07/04/2015

Estrutura curricular

26/11/2014

Financiamento
Valorização dos profissionais da educação

21/05/2014

Financiamento
Valorização dos profissionais da educação

26/03/2014

Atendimento de populações específicas PcD
Desoneração tributária

30/10/2013
21/08/2013

Financiamento

21/11/2012

Financiamento
Valorização dos profissionais da educação

06/06/2012

OBS: Postula FUNDEB como instrumento permanente.
Altera a redação do art. 210 da Constituição Federal.
PEC 435/2014

PEC 406/2014

PEC 390/2014
PEC 336/2013
PEC 296/2013
PEC 220/2012

PEC 188/2012

OBS: Estabelece que a cada dez anos, a lei fixará conteúdos mínimos para a educação
básica e superior, proibindo a aplicação da transversalidade ou técnicas subliminares no
ensino de matéria moral ou orientação religiosa.
Acresce § 5º ao art. 167, para permitir a transferência voluntária de recursos e a concessão
de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais
e suas instituições financeiras, para pagamento dos profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Altera o art. 169 da Constituição Federal e o artigo 38 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para possibilitar a ampliação de limite de despesas com
pessoal ativo nas áreas da saúde e da educação.
Altera a redação do inciso III do art. 208 da Constituição Federal.
Acrescenta alínea ao inciso X do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.
Acrescenta dois parágrafos ao art. 20 da Constituição Federal, para destinar os recursos da
participação no resultado ou da compensação financeira às áreas de educação, ciência e
tecnologia, saúde, segurança, meio ambiente, defesa nacional, energia e infraestrutura.
Tramita em conjunto à PEC 245/2013
Cria o Fundo Nacional de Valorização do Professor da Educação Básica para o pagamento do
Bônus de Magistério dos Professores da Rede Pública dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
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7 Propostas de Emenda Constitucional arquivadas na Câmara dos Deputados
Proposição
PEC 112/2015

PEC 87/2015

PEC 354/2013

PEC 335/2013

PEC 261/2013

PEC 191/2012

PEC 152/2012

Ementa
"Altera o art. 166 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da
programação orçamentária que especifica e altera o art. 76 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias."
Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
OBS: Prorroga a vigência da Desvinculação de Receitas da União (DRU) até 31.12.2023,
alterando a sua forma de cálculo, de forma a limitar seu alcance e aumentar sua
efetividade, excetuando da desvinculação a arrecadação do salário-educação.
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 158 e acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para alterar os critérios de distribuição da parcela pertencente
aos Municípios do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
OBS: Financiamento, sem alusão específica
Na justificativa, reporta maior aporte de recursos aos Municípios, para educação.
Altera o art. 159 da Constituição Federal, acrescentando o inciso IV e o § 5º, que trata da
repartição das receitas tributárias.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior aporte de
recursos aos Municípios, para educação.
Altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal, para aumentar a entrega de recursos pela União ao
Fundo de Participação dos Municípios e ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior aporte de
recursos aos Municípios, para educação.
Insere o art. 212-A na Constituição Federal, de forma a tornar o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB instrumento permanente de financiamento da educação básica pública.
Acrescenta inciso XII ao art. 167, da Constituição Federal, tornando impositivo o
orçamento anual nas dotações que se destinem a cobrir despesas com educação, saúde e
assistência social.
OBS: Proíbe o bloqueio ou contingenciamento de dotações orçamentárias destinadas à
área social.

Tema

Apresentação

Financiamento

13/08/2015

Financiamento

08/07/2015

Financiamento

20/11/2013

Financiamento

23/10/2013

Financiamento

08/05/2013

Financiamento

15/06/2012

Financiamento

28/03/2012
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2 Propostas de Emenda Constitucional transformadas em Emenda Constitucional
Proposição
PEC 241/2016

PEC 4/2015

Ementa
Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal.
Transformado na Emenda Constitucional n. 95/2016
Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
OBS: Prorroga a vigência da DRU até 31 de dezembro de 2019. Propõe a retirada escalonada da
incidência da desvinculação de receita da arrecadação das contribuições sociais destinadas ao
financiamento da seguridade social.
Transformado na Emenda Constitucional n. 93/2016

Tema

Apresentação

Financiamento

15/06/2016
11/02/2015

Financiamento

241 Projetos de Lei e 11 Projetos de Lei Complementar originários da Câmara dos Deputados, em tramitação
Proposição
PLP 396/2017
PL 8033/2017
PL 7935/2017

PL 7861/2017
PL 7857/2017

PL 7625/2017

PL 7600/2017
PL 7471/2017

Ementa
Altera lei complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, para excluir do teto das despesas
de pessoal as relativas aos professores das redes públicas estadual e municipal de ensino.
Assegura às pessoas portadoras de albinismo o exercício de direitos básicos nas áreas de
educação, saúde e trabalho.
Determina o parcelamento dos cortes no FUNDEB, estabelecidos pela PORTARIA 565 de
20/04/2017, do Ministério de Educação
"Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a inclusão digital".
"Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para estabelecer diretrizes diferenciadas para os alunos do ensino básico, de
baixa renda, beneficiários de programas sociais, que moram em lugares violentos e/ou de
grande vulnerabilidade social, nas redes públicas de ensino".
Dispõe sobre alíquota diferenciada do Imposto de renda para os professores da rede pública de
ensino.
OBS: Altera a Lei nº 7.689 de 1988.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), para incluir a
educação para o trânsito como tema transversal dos currículos da educação básica.
Acrescenta dispositivo na Lei 13146, de 5 de julho de 2015.

Tema
Financiamento
Valorização dos profissionais de
educação
Atendimento de populações
específicas
Financiamento

Apresentação

Tecnologia Educacional

13/06/2017

Atendimento de populações em
situação de risco

13/06/2017

Repercussão tributária
Valorização dos profissionais da
educação
Estrutura curricular
Atendimento de populações
específicas (PcD)

06/07/2017
05/07/2017
27/06/2017

11/05/2017

10/05/2017
24/04/2017
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Proposição
PL 7455/2017

PL 7451/2017
PL 7342/2017

PL 7339/2017

PL 7285/2017
PL 7283/2017
PL 7222/2017
PL 7212/2017
PL 7120/2017
PL 7089/2017

PL 7039/2017
PL 6885/2017

PL 6829/2017
PL 6742/2016
PL 6622/2016

Ementa
Altera a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que "Dispõe sobre a universalização das
bibliotecas nas instituições de ensino do país", para tornar obrigatória a presença de títulos de
autores locais nas bibliotecas escolares.
Altera, para compatibilização com determinações constitucionais e legais posteriores, a redação
da Lei 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20/12/1996).
Acrescenta §§ 6º e 7º no art. 5º da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para estabelecer
critérios de reajuste dos repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
relativos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Altera, para compatibilização com determinações constitucionais e legais posteriores, a redação
da Lei 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20/12/1996).
OBS: Permite ao aluno sem escolaridade anterior matricular em série adequada a seu desenvolvimento.
Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que "Regulamenta a alínea "e" do inciso III do
caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica."
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
incluir, no ensino básico, o treinamento para prevenção de afogamentos e acidentes aquáticos.
Altera a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, para destinar recursos arrecadados com multas
administrativas e com o perdimento de bens para as áreas de saúde e de educação.
Altera a Lei nº 9.394/1996 (LDB) para dispor sobre o cargo de Professor de Apoio Especializado em
Educação Especial para atendimento ao aluno deficiente e dá outras providências.
Dispõe sobre a alteração do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, para qualificar os crimes de
homicídio e lesão corporal cometido contra profissionais da educação, na forma que indica.
Altera a Lei nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para obrigar a instalação de aparelho
eletrônico de redução de velocidade, próximo a todas as unidades de ensino situadas nas rodovias.
Dispõe sobre o consumo da alimentação oferecida no âmbito dos programas de alimentação
escolar, por parte dos professores e demais servidores, em efetivo exercício na rede pública de
ensino, como prática educativa e de integração comunitária.
Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para tornar obrigatória a informática educativa em todos os níveis da educação básica.
Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho da mulher cujo filho não tenha idade para
ingresso na educação básica obrigatória.
OBS: Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1943
Dispõe da devolução do valor antecipado pago no caso de cancelamento de matrículas nas
instituições de ensino. OBS: Altera a Lei nº 9.870, de 1999.
Institui incentivo fiscal para doações a projetos que concorram para a garantia do
funcionamento e melhoria da infraestrutura de instituições públicas de ensino.

Tema
Insumos
Equipamentos escolares

Apresentação
20/04/2017

Acesso - classificação
19/04/2017
Programas Suplementares
(alimentação escolar)

06/04/2017

Acesso - classificação

06/04/2017

Valorização dos profissionais da
educação
Estrutura curricular

04/04/2017

04/04/2017
Financiamento
28/03/2017
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Valorização dos profissionais da
educação
Infraestrutura
Mobiliário urbano

23/03/2017
15/03/2017
14/03/2017

Programas suplementares
(alimentação escolar)
Novas disciplinas

08/03/2017

Atendimento de populações
específicas
Repercussão consumerista

07/02/2017

Infraestrutura - Financiamento

06/12/2016

14/02/2017

15/12/2016
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Proposição
PL 6608/2016
PL 6580/2016

PL 6559/2016

PL 6498/2016
PL 6416/2016
PL 6414/2016
PL 6332/2016

PL 6301/2016

PL 6250/2016

PL 6237/2016

PL 6228/2016
PL 6202/2016

PL 6194/2016

Ementa
Institui incentivo fiscal para máquinas e aparelhos de ar-condicionado utilizados em paredes ou janelas,
formando um corpo único ou do tipo splitsystem, destinados a instituições públicas de ensino.
Altera o § 5º do art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455/1976, para destinar 30% do produto arrecadado com
alienação mediante licitação de mercadorias apreendidas a instituições públicas de ensino básico.
Altera o art. 59 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para dispor sobre a formação mínima dos profissionais de apoio escolar
previstos no art. 28, XVII, da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para tornar clara a
possibilidade de adoção da "Pedagogia da Alternância" nas escolas do campo.
Inserir estratégias nºs 17.5 e 17.6, na Meta 17 do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado
pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.
Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para inserir ética, equilíbrio e habilidades no uso
de tecnologias como parte das diretrizes dos conteúdos curriculares da educação básica.
Inclui as despesas com instrução de empregados nas deduções permitidas para efeito de
apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. OBS:
Altera a Lei nº 9.249, de 1995.
Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para estender o Regime Diferenciado de
Contratações Públicas às aquisições de equipamentos destinados a escolas e hospitais públicos.
Inclui o parágrafo 3º do art. 8º da Lei de Diretrizes e Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, sobre as políticas educacionais.
OBS: Dispõe sobre a implementação de política para formação e qualificação do professor, com
objetivo de reduzir a exclusão social.
Altera os arts. 1º e 7º e acrescenta art. 1º-B na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, para
dispor, respectivamente, sobre comissão ad hoc de encargos educacionais, sobre percentual
mínimo para legitimar propositura de ações previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, e sobre vinculação de reajustes de encargos educacionais e reajustes salariais do pessoal
docente e dos demais trabalhadores da educação de instituições de ensino privadas
Altera a Lei nº 9.294/1996, para proibir o uso de produtos fumígenos nos locais que especifica.
Estabelece diretrizes para a instituição de programas de reciclagem de resíduos sólidos na rede
pública de educação básica.
Altera a Lei nº 11.947/2009, que "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 2004,
11.273/2006, 11.507/2007; revoga dispositivos da Medida Provisória n. 2.178-36/2001, e a Lei no
8.913/1994; e dá outras providências", para excluir os polos do Sistema UAB das instituições
beneficiárias do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, e dá outras providências.

Tema
Repercussão tributária
Infraestrutura - Equipamentos

Apresentação

Financiamento

29/11/2016

Atendimento de populações
específicas (PcD)

24/11/2016

Atendimento de populações
específicas (campo)
Valorização dos profissionais da
educação

01/12/2016

17/11/2016
26/10/2016

Estrutura curricular
Repercussão tributária
Acesso e permanência

26/10/2016

Infraestrutura - Equipamentos

13/10/2016

Valorização dos profissionais de
educação
Formação e qualificação

06/10/2016

Repercussão consumerista

04/10/2016

Combate à drogadição
Educação Ambiental
Coleta de resíduos

04/10/2016
03/10/2016

19/10/2016

Programas Suplementares
Financiamento
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Proposição
PL 6155/2016

PL 6154/2016

PL 6005/2016
PL 5949/2016

PL 5929/2016

PL 5860/2016

PL 5855/2016

PL 5826/2016
PL 5629/2016
PL 5749/2016

PL 5546/2016
PL 5518/2016
PL 5241/2016

Ementa
Altera o Art. 34 da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
OBS: Dispõe sobre diretrizes a serem adotadas pelos Estados, Municípios e Distrito Federal na
gestão de redes de Escolas de Tempo Integral.
Institui a destinação 2% do total dos Recursos do Pré-Sal destinados à Educação, nos termos da
Lei Nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para implantação de Sistema de Frequência Digital
Escolar - controle de frequência de alunos em escolas públicas.
Institui o programa "Escola livre" em todo o território nacional.
Acrescenta o art. 59-B à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para assegurar aos educandos com deficiência ou com mobilidade
reduzida vaga na escola pública de educação básica mais próxima de sua residência.
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e do Imposto sobre
Operações Financeiras - IOF para os veículos adquiridos por professores de Educação Básica
da rede pública de ensino.
OBS: Altera as Leis nºs 8.989, de 1995 e 8.383, de 1991.
Obriga a instalação de lixeiras seletivas para reciclagem nas escolas públicas e privadas.
Altera a o Artigo 8º, inciso II, alínea b), da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
estabelecendo que as despesas dos contribuintes e seus dependentes com educação serão
dedutíveis em sua integralidade da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Acrescenta incs.IX e X ao art. 12 da Lei nº 9.394/1996, para incluir o combate a todas as formas de
violência e a promoção de cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino.
Altera alíneas "b" e "c" do art. 8º da Lei nº 9.250/1995, para retirar os limites de dedução do imposto de
renda com despesas nas áreas de saúde e educação e incluir as despesas com aquisição de material
escolar nas hipóteses de dedução da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas.
Obriga a reserva de vagas na rede pública e privada de educação para crianças e adolescentes
com Autismo.
Altera os incs. I, IV, VII e o § 3º do art. 54 da Lei nº 8.069/1990, bem como revoga o art. 54, II
da mesma Lei, para que a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente fique atualizada em
relação ao disposto na Constituição Federal de 1988 no que se refere ao direito à educação.
Acrescenta inciso ao "caput" do art. 19 da Lei nº 10.696, de 2003, para inserir, no Programa de
Aquisição de Alimentos, a distribuição de sementes para plantação de hortas nas escolas
públicas de educação básica.
Estabelece limitações ao peso dos materiais escolares a serem transportados pelos estudantes da
educação básica.

Tema

Apresentação

Jornada escolar
Papel dos entres federados

14/09/2016

Frequência escolar
Financiamento
Ensino-aprendizagem
Metodologias

14/09/2016

Atendimento de populações
específicas (PcD)

09/08/2016

Repercussão tributária
Valorização dos profissionais da
educação
Educação ambiental
Coleta de resíduos

08/08/2016

Repercussão tributária
Acesso e permanência

14/07/2016

Combate a violência

13/07/2016

Repercussão tributária
Acesso e permanência
Acesso
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Adequação da redação à
Constituição Federal
Prática educativa
Programas suplementares
(alimentação escolar)
Infraestrutura – espaço físico
Material escolar

16/08/2016

20/07/2016

20/06/2016
05/07/2016

14/06/2016
08/06/2016
11/05/2016
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Proposição
PL 5066/2016
PL 4992/2016
PL 4958/2016

PL 4792/2016
PL 4738/2016
PL 4620/2016

PL 4486/2016
PL 4401/2016
PL 4361/2016

PL 4161/2015

PL 4046/2015
PL 4012/2015

PL 3661/2015
PL 3625/2015
PL 3419/2015

Ementa
Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de mensagens educativas sobre temas atuais nas
contracapas das publicações e em outros materiais didáticos custeados com recursos públicos e
distribuídos aos alunos da rede pública de educação básica do país.
Institui a Política Nacional de Saúde na Escola (PENSE).
Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição realizada
pelos municípios, estados e Distrito Federal de produtos destinados aos serviços e ações
públicas de saúde, educação e segurança.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, nas escolas de educação básica de todo o País, de
placas contendo o número telefônico de uso exclusivo dos Conselhos Tutelares.
Acrescenta dispositivo que dispõe sobre devolução do valor de matrícula em estabelecimento
de ensino à Lei n° 9.870, de 23 de novembro de 1999.
Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 11.340/2006, para assegurar aos dependentes em idade
escolar de mulher vítima de violência doméstica ou familiar, em caso de mudança de domicílio por
ordem judicial, o direito à matrícula em escolas de educação básica mais próximas da nova residência.
Altera a Lei nº 13.005/2014, Plano Nacional de Educação - PNE, visando que a Base Nacional Comum
Curricular - BNCC, mediante proposta do Poder Executivo, seja aprovada pelo Congresso Nacional.
Dispõe sobre a oferta de atendimento psicológico para os professores que atuam nas redes
públicas de educação básica.
Cria o Programa “Alimentação para Todos" nas escolas da rede pública e privado de ensino.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica e dá outras
providências, para estabelecer que os gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE
deverão ser entregues pelos contratados no prazo de validade igual ou inferior à metade do
tempo total de validade dos referidos alimentos.
Altera o Código Brasileiro de Trânsito, para estabelecer a obrigatoriedade de se implantar
faixas elevadas de pedestres em frente aos estabelecimentos de ensino.
Altera o art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 que, entre outros, dispõe sobre o
atendimento da alimentação escolar.
Altera o art. 28 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir as escolas rurais como
espaços de efetivação do pleno exercício do direito à cultura de cultura no campo.
Estabelece Diretrizes para o acesso ao direito social à educação e para a priorização dos ideais
de coletividade, de solidariedade, do trabalho voluntário e dá outras providências.
Cria e regulamenta o Sistema Nacional de Estatísticas e Avaliação da Educação Básica SINEAEB e dá outras providências.

Tema

Apresentação

Programas suplementares (material
didático)
Programas suplementares

26/04/2016

Repercussão tributária
Infraestrutura – Equipamentos

07/04/2016

Acesso à Informação
Repercussão consumerista

12/04/2016

22/03/2016
15/03/2016

Atendimento a populações em
situação de risco
03/03/2016
Organização curricular
Programas suplementares

23/02/2016
17/02/2016

Programas suplementares
(alimentação escolar)

04/02/2016

Programas suplementares

17/12/2015

Infraestrutura
mobiliário urbano
Programas Suplementares
(alimentação escolar)
Atendimento de populações
específicas (campo)
Valorização da experiência
extraescolar
Avaliação
Qualidade de ensino

15/12/2015
15/12/2015

18/11/2015
12/11/2015
27/10/2015
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Proposição
PL 3339/2015

PL 3295/2015

PL 3278/2015

PL 3231/2015

PL 3194/2015

PL 3129/2015
PL 2971/2015

Ementa
Aumenta a pena do crime de lesão corporal cometido nas dependências de estabelecimentos de
ensino ou hospitalares.
OBS: Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940.
Altera o Decreto-Lei n. 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal, para aumentar a
pena do agente público que desviar verbas públicas destinadas à saúde, à educação e à
segurança pública, apropriando-se delas, desviando-as ou empregando-as irregularmente.
Insere inciso VI no art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
OBS: Isenta do IPI a aquisição de veículo por instituições privadas sem fins lucrativos
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para transporte de escolar dos
educandos com deficiência.
Altera a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, para incluir, na Política Nacional do Livro,
medidas de estímulo à criação, manutenção e atualização de bibliotecas públicas e escolares.
OBS: Altera as Leis nº 8.313, de 1991 e 12.462, de 2011.
Autoriza as pessoas físicas e as pessoas jurídicas a deduzirem do imposto de renda devido as
doações feitas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
OBS: Altera as Leis nº 9.250, de 1995. Revoga dispositivo legal da Lei nº 9.532, de 1997.
Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
OBS: Trata da capacitação dos professores para o apoio ao aluno com deficiência.
Dispõe sobre a responsabilidade na gestão educacional.
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SINAEB.

PL 2843/2015
PL 2805/2015
PL 2780/2015

PL 2636/2015

PL 2620/2015

Dispõe sobre a inclusão anualmente, na programação pedagógica das escolas da rede de
educação básica do País, do debate sobre o tema do combate à violência contra a mulher.
Dispõe sobre a segurança e a proteção à infância e à juventude no ambiente educacional.
Altera as leis nºs. 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB), e 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional
para os profissionais do magistério público da educação básica, para dispor sobre a
responsabilidade da União na remuneração docente.
Altera o art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que 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.

Tema

Apresentação

Repercussão penal

20/10/2015

Repercussão penal

14/10/2015

Programas suplementares
Atendimento de populações
específicas (PcD)

13/10/2015

Insumos
Equipamentos escolares

07/10/2015

Repercussão tributária
Financiamento
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Gestão democrática
Responsabilidade
Avaliação
Qualidade de ensino

01/10/2015

Estrutura curricular
Combate à violência

27/08/2015
26/08/2015

Financiamento
Valorização dos profissionais de
educação
Papel dos entes federados
Responsabilidade

13/08/2015

24/09/2015
11/09/2015
01/09/2015

12/08/2015
Programas Suplementares
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Proposição
PL 2618/2015

PL 2502/2015

PL 2382/2015

PL 2346/2015
PL 2322/2015

PL 2183/2015

PL 2165/2015

PL 2111/2015

PL 2084/2015

PL 1988/2015

PL 1859/2015
PL 1810/2015

Ementa
Altera o art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a fim de
aumentar a pena do crime de roubo quando cometido nas dependências de estabelecimentos de
ensino ou hospitalares.
Altera o art. 4º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea "e" do inciso
III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública.
Dispõe sobre a Política de Formação e Aperfeiçoamento de Professores da Educação Básica da
rede pública por meio de oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu em regime de
colaboração entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional - LDB, para dispor sobre a educação física adaptada.
Dispõe sobre o acompanhamento pedagógico de crianças e adolescentes na escola pelos pais ou
responsáveis legais.
OBS: Altera as Leis nº 8.069, de 1990 e 9.394, de 1966 e o Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para assegurar capacitação profissional para alfabetização em Libras e em
braile em todas as etapas e modalidades da educação básica.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para tratar da disponibilidade de infraestrutura desportiva nos
estabelecimentos de ensino públicos e privados.
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 do representante do
Ministério Público local para o fechamento de escolas do campo, quando o fechamento for
definitivo ou se der por prazo superior a um mês.
OBS: Revoga a Lei nº 12.960, de 2014.
Altera o art. 56 da Lei n.º 9.615, de 24 de março de 1998, que dispõe sobre as normas gerais do
desporto, para premiar as escolas públicas bem colocadas nos jogos escolares organizados pelo
Comitê Olímpico Brasileiro, nos termos do art. 56, § 2º, da Lei n.º 9.615, de 24 de março de
1998, e garantir incentivos para o seu aperfeiçoamento esportivo.
Dispõe sobre documento de identificação do profissional de educação.
Acrescenta Parágrafo único ao artigo 3º da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação).
Insere § 1º no art. 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, de forma a incluir no conceito de manutenção e
desenvolvimento do ensino, os recursos provenientes de transferências aos municípios.

Tema

Apresentação

Repercussão penal

12/08/2015

Valorização dos profissionais da
educação

05/08/2015

Valorização dos profissionais da
educação
Atendimento de populações
específicas (PcD)

15/07/2015

14/07/2015
09/07/2015

Programas suplementares
Atendimento de populações
específicas (PcD)

01/07/2015

Infraestrutura – equipamentos
Espaço físico

01/07/2015

Atendimento de populações
específicas (campo, indígenas e
quilombolas)

26/06/2015

Financiamento
Prática desportiva

25/06/2015

Valorização dos profissionais de
educação

18/06/2015

Combate à ideologia de gênero

10/06/2015

Financiamento

09/06/2015
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Proposição
PL 1796/2015

PL 1732/2015
PL 1695/2015

PL 1690/2015

PL 1545/2015

PL 1491/2015

PL 1439/2015
PL 1382/2015
PL 1368/2015

PL 1227/2015
PL 1196/2015
PL 1166/2015

PL 1092/2015
PL 885/2015

Ementa
Acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, que dispõe sobre o
valor total das anuidades escolares, para vedar a cobrança de valor adicional a título de
matrícula ou renovação de matrícula.
Altera a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, determinando a instalação, pelos
estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, de postos de coleta de lixo eletrônico.
Institui a obrigatoriedade de psicólogo educacional nas escolas educação básica, com mais de
duzentos alunos.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional,
para tornar obrigatória a presença de tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, para
viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, de forma a dispor sobre a obrigação de que os estabelecimentos
de ensino notifiquem pai, mãe ou responsáveis legais acerca das faltas injustificadas dos
educandos e sobre a obrigatoriedade de presença de psicólogos nas escolas públicas de
educação básica.
Concede dedução ilimitada das despesas com educação na apuração do Imposto de Renda das
pessoas físicas, na forma que fixa.
OBS: Altera a Lei nº 9.250, de 1995.
Altera o § 2o do art. 10 e acrescenta parágrafo único ao art. 11 da Lei nº 11.494, de 2007.
OBS: Trata de distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (FUNDEB).
Altera o § 5º, do art. 26, da Lei nº 9.394/1996 que dispõe sobre a diversificação do currículo
escolar básico e fundamental.
Altera a Lei n° 9.394, de 1996, para dispor sobre a prioridade, para aos alunos da rede pública
de ensino, na assistência à saúde.
Altera a Lei nº 9.394/1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a
acessibilidade ao sistema escolar das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Acrescenta o §12 ao art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 (Código Penal), para qualificar a
conduta de agressão contra professores e outros profissionais do ensino.
Acrescenta dispositivo à lei de diretrizes e bases da educação, para incluir a merenda escolar e
assistência psicológica entre as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino pelos
Municípios
Altera a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, para estabelecer o benefício do pagamento
de meia-entrada para o ingresso em espetáculos artístico-culturais e esportivos, aos professores
da rede pública e privada de ensino.
"Dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de Kit básico de Higiene pessoal nas escolas
públicas e dá outras".

Tema

Apresentação

Repercussão consumerista

02/06/2015

Educação Ambiental
Coleta de resíduos
Programas suplementares

28/05/2015
27/05/2015

Atendimento de populações
específicas (PcD)
Permanência – frequência
Programas suplementares
Responsabilidade
Repercussão tributária
Acesso e permanência

26/05/2015

14/05/2015

12/05/2015

Financiamento

07/05/2015

Estrutura curricular
Programas suplementares

06/05/2015
05/05/2015

Atendimento de populações
específicas (PcD)
Repercussão penal

22/04/2015

Programas suplementares
Financiamento

Valorização dos profissionais da
educação
Programas suplementares

16/04/2015
16/04/2015

09/04/2015
24/03/2015
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Proposição
PL 867/2015
PL 821/2015
PL 708/2015
PL 615/2015
PL 552/2015

Ementa
Inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o "Programa Escola sem Partido".
Acrescenta § ao art. 67 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional,
para determinar a inserção obrigatória de prova prática didática nos concursos públicos para
provimento de cargo de magistério na educação básica voltado para a docência.
Estabelece normas gerais sobre segurança escolar e dá outras providências.
Insere os parágrafos 8º e 9º no art. 1º da Lei nº 9.870/1999, de forma a dispor sobre a vedação
de cobrança a qualquer título, para a admissão de alunos pelos estabelecimentos de ensino.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB), para dispor sobre educação em tempo integral.
Dispõe sobre o fornecimento de uniforme e material escolar na educação básica.

PL 325/2015

PL 269/2015

PL 185/2015

PL 150/2015

PL 20/2015

PL 8320/2014

PL 8224/2014

Dispõe sobre a contratação de APAES e PESTALOZZIS, entidades sem fins lucrativos, como
prestadoras de serviços do Poder Público, com especializações em educação especial e dá
outras providências.
Incluir o Art. 26-B à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a
obrigatoriedade da oferta da Língua Brasileira de Sinais - Libras, em todas as etapas e
modalidades da educação básica.
Destina cinquenta por cento da receita do Tesouro Nacional decorrente do pagamento de
participações e dividendos pelas entidades integrantes da Administração Pública Federal
indireta, inclusive os relativos a lucros acumulados em exercícios anteriores, para o Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.
OBS: Altera as Leis nº 5.537, de 21 de novembro de 1968 e 9.530, de 10 de dezembro de 1997.
Considera como despesa classificável nos preceitos do art. 212 da Constituição Federal os
gastos com apoio a programas de inserção do escotismo na rede regular de ensino.
Dispõe Sobre a Dedução ao Imposto de Renda de Pessoas Físicas de Despesas com Educação
do Contribuinte e seus Dependentes.
OBS: Altera a Lei nº 9.250, de 1996, autorizando a dedução no montante máximo de 12 salários
mínimos ao ano.
Acrescenta inciso ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a fim de permitir a
falta do empregado ao trabalho um dia a cada semestre, quando necessitar comparecer a
reuniões na instituição de ensino básico de seus dependentes.
OBS: Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

Tema
Ensino-aprendizagem

Apresentação
23/03/2015

Qualidade de ensino

19/03/2015

Combate à violência

12/03/2015

Acesso
Ensino Aprendizagem
(carga horária)
Programas suplementares
(material didático-escolar e
uniforme)
Atendimento de populações
específicas (PcD)

06/03/2015

Novas disciplinas

04/02/2015

Financiamento

03/02/2015

Valorização da experiência
extraescolar
Financiamento

02/02/2015

Repercussão tributária
Acesso e permanência

03/03/2015
11/02/2015

09/02/2015

19/12/2014

10/12/2014
Participação da comunidade
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Proposição
PLP 429/2014
PL 8099/2014

PL 8055/2014

PL 7978/2014

PL 7862/2014
PL 7746/2014

PL 7744/2014
PL 7697/2014
PL 7646/2014
PLP 393/2014

PL 7315/2014
PL 7268/2014
PL 7181/2014

PL 7180/2014

Ementa
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal, para
excluir do limite de despesas com pessoal os gastos que especifica.
Ficam inseridos na grade curricular das Redes Pública e Privada de Ensino, conteúdos sobre
Criacionismo.
Altera o Anexo da Lei nº 13.005, de 2014, que "aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e
dá outras providências".
OBS: Trata da definição de diretrizes nacionais que orientem a elaboração dos planos de
carreira dos profissionais da educação básica pública dos entes federados.
Inclui o § 4º ao art. 2º da Lei nº 12.858, de 09 de setembro de 2013 (Lei da destinação dos
Royalties para as áreas de educação e saúde), estabelecendo recursos do pré-sal para as carreiras
do Magistério.
Acresce inc. ao art. 10 da Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
Prevê passe livre estudantil para aqueles que, com dificuldade econômica comprovada, estejam
matriculados em instituições de ensino privadas.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
OBS: Estabelece que a ética e a organização política do país são diretrizes a serem observadas
nos conteúdos curriculares da educação básica.
Torna obrigatória a vacinação contra a Gripe, nas populações que especifica.
Institui a política de assistência psicopedagógica em todas as escolas da rede pública de ensino.
Altera a Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para excluir do
limite de despesas de pessoal os recursos destinados às ações e serviços de saúde e de educação.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de ambulatórios para pronto atendimento de
primeiros socorros, com a permanência mínima de um profissional da área de enfermagem em
cada estabelecimento de ensino da educação básica.
Altera o § 2º e acrescenta § 4º ao art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
incluir os professores substitutos dentre aqueles que exercem as funções de magistério.
Dispõe sobre a fixação de parâmetros curriculares nacionais em lei com vigência decenal.
Altera o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
OBS: Inclui entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou
responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos
aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Adapta a legislação à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969.

Tema
Financiamento
Valorização dos profissionais da
educação
Estrutura curricular

Valorização dos profissionais da
educação
Financiamento
Valorização dos profissionais de
educação

Apresentação
19/11/2014
13/11/2014

31/10/2014

10/09/2014

Financiamento
Acesso e permanência
Atendimento de populações
específicas

05/08/2014

Estrutura curricular

01/07/2014

Valorização dos profissionais da
educação
Programas suplementares
Financiamento

10/06/2014

Valorização dos profissionais da educação

13/05/2014

Programas suplementares

27/03/2014

Valorização dos profissionais de
educação
Organização curricular

19/03/2014
24/02/2014

Ensino-aprendizagem

24/02/2014

01/07/2014

03/06/2014
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Proposição
PL 6968/2013

PL 6409/2013
PL 6186/2013

PL 6137/2013
PL 6045/2013

PL 6010/2013

PL 5694/2013

PL 5519/2013
PL 5407/2013

PL 5325/2013

PL 5223/2013

PL 5137/2013
PL 5083/2013

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
dispor sobre o estabelecimento de indicadores de padrão mínimo de qualidade para a educação
do campo, indígena e quilombola.
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o FUNDEB, para instituir
programa de incentivo aos professores para melhoria da qualidade de ensino.
Dispõe sobre práticas esportivas e o acesso de atletas nos níveis de ensino no país e dá outras
providências.
Altera o inc. VIII do art. 12 da Lei nº 9.394/1996, para obrigar a notificação de faltas escolares
ao Conselho Tutelar e demais autoridades quando atingir o percentual de trinta por cento.
Altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para garantir que pelo menos 75% (setenta
e cinco por cento) dos recursos do Fundo Social destinados à área de educação serão aplicados
exclusivamente no pagamento dos profissionais do magistério.
Altera o art. 27 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para explicitar a necessidade dos conteúdos curriculares da educação
básica enfatizarem como diretriz o respeito a igualdade de gênero e na prevenção e
enfrentamento a violência doméstica e contra pessoas em situação de vulnerabilidade.
Altera a redação do art. 3º da Lei nº 11.494/2007, que "Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a
Lei nº 10.195/2001; revoga dispositivos das Leis nºs 9.424/1996, 10.880/2004, e 10.845/2004; e
dá outras providências". OBS: Destina ao FUNDEB recursos provenientes da extinção do
décimo quarto e décimo quinto salários dos parlamentares.
Institui o Sistema Nacional de Educação.
Permite a dedução integral das despesas com educação na apuração da base de cálculo do
imposto de renda das pessoas físicas.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, nas escolas públicas de educação básica de todo o
País, em locais de ampla visibilidade, de placas contendo o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) obtido pela escola, bem como o IDEB médio do Município e do
Estado em que a mesma está localizada.
Dispõe sobre o piso salarial do professor de educação básica nas escolas particulares, com
formação em nível médio na modalidade normal.
Altera a alínea b do inciso II do caput do art. 8º da Lei nº 9.250, de 1995, para autorizar a
dedução, da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, da integralidade das despesas
do contribuinte e seus dependentes com educação, inclusive cursos livres.
Altera a Lei nº 9.250, de 1995, instituindo dedução integral no Imposto de Renda Pessoa Física
dos valores pagos com instrução.

Tema

Apresentação

Atendimento de populações
específicas
Financiamento

17/12/2013

Valorização dos profissionais da educação

24/09/2013

Prática desportiva
Permanência – frequência
Responsabilidades
Financiamento
Valorização dos profissionais da
educação

27/08/2013

Estrutura curricular

17/07/2013

Financiamento

04/06/2013

Papel dos entes federados
Repercussão tributária
Acesso e permanência

07/05/2013
18/04/2013

Avaliação
Qualidade de ensino

04/04/2013

Valorização dos profissionais da
educação

21/03/2013

Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência

13/03/2013

21/08/2013
07/08/2013

01/03/2013
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Proposição
PL 4849/2012
PL 4753/2012

PL 4667/2012
PL 4453/2012

PL 4375/2012

PL 3941/2012

PL 3930/2012

PL 3393/2012

PLP 145/2012

PL 3326/2012

PL 3179/2012
PL 5487/2016
PL 5326/2016

Ementa
Altera a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) para incluir no currículo do
ensino médio o tema "Direitos e Garantias Fundamentais"
Dispõe sobre a inclusão, nos cursos de formação dos profissionais da educação, saúde,
assistência social e segurança pública de conteúdos programáticos, referentes à identificação de
maus-tratos, negligência e de abuso sexual praticados contra crianças e adolescentes.
Altera os arts. 2º e 5º da Lei nº 11.738, de 2008, com o intuito de alterar o critério de
atualização do valor do piso salarial nacional do magistério público da educação básica.
Determina a instituição em todas as escolas da rede pública e privada de ensino atividades
pedagógicas com o objetivo de transmitir aos alunos informações sobre as consequências do
uso de drogas lícitas e ilícitas.
Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea "e" do inciso III do
caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
Altera o "caput" do art. 4º da Lei nº 11.738, de 2008, para prever mecanismo adicional de
financiamento para a implantação do piso salarial profissional nacional dos profissionais do
magistério público da educação básica.
Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
OBS: Estabelece que a dedução do imposto de renda da pessoa física com educação será ilimitada.
Altera a Lei nº 9.424/1996, de forma a dispor sobre as cotas federal e estadual e municipal do salárioeducação e criar a cota do regime de colaboração e insere §4º de forma a incluir a União Nacional de
Dirigentes Municipais de Ensino - UNDIME e o Conselho Nacional de Secretários de educaçãoCONSED no conselho deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Acrescenta o inciso VII ao § 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e
dá outras providências". OBS: Visa à exclusão das despesas com pessoal, quando decorrentes
de gastos na área da educação, dos limites fixados naquele artigo.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para garantir a licença capacitação a todos os profissionais da educação
pública.
Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a possibilidade de oferta domiciliar da educação básica.
Institui a proibição de orientação e distribuição de livros às escolas públicas pelo Ministério da
Educação e Cultura que verse sobre orientação de diversidade sexual para crianças e
adolescentes.
Cria e regulamenta o Sistema Nacional de Estatísticas e Avaliação da Educação Básica SINEAEB e dá outras providências.

Tema

Apresentação

Estrutura curricular

12/12/2012

Formação de profissionais de
educação
Valorização dos profissionais da
educação

22/11/2012

Estrutura curricular

19/09/2012

Valorização dos profissionais da
educação

03/09/2012

Valorização dos profissionais da
educação
Repercussão tributária
Acesso e permanência

24/05/2012

Financiamento

08/03/2012

Financiamento
Valorização dos profissionais de
educação
Valorização dos profissionais da
educação
Capacitação
Ensino-aprendizagem
(Educação domiciliar)

02/03/2012

Proibições

07/06/2016

Avaliação
Qualidade de ensino

18/05/2016

06/11/2012

23/05/2012

01/03/2012

08/02/2012
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Proposição
PL 5289/2016

PL 4950/2016
PL 4915/2016

PL 4901/2016

PLP 256/2016

PL 4712/2016

PL 4701/2016

PL 4660/2016

PL 4563/2016

PL 4167/2015
PLP 214/2015

Ementa
Estabelece preceitos para o aperfeiçoamento da política educacional brasileira dos sistemas
públicos de ensino, para a permanência e o sucesso escolar de alunos com distúrbios,
transtornos e/ou dificuldades de aprendizagem, e dá outras providências.
Estabelece a jornada de dois turnos, no mesmo estabelecimento de ensino, para o professor.
OBS: Altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1943.
Acrescenta o § 10 ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir consumo e educação financeira como
temas integradores dos componentes curriculares nos diversos níveis da educação básica.
Altera o art. 74 da Lei nº 9.394/1996, para estender o padrão mínimo de oportunidades
educacionais a toda a educação básica e incluir lista de insumos relativos à infraestrutura escolar.
Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, para destinar os recursos públicos recuperados em
decorrência do julgamento de processos judiciais às finalidades que especifica. OBS:
Estabelece que os recursos públicos recolhidos ao Tesouro Nacional no curso de ações judiciais
referentes a casos de corrupção serão destinados às ações de saúde, educação e segurança
pública. Altera a Lei complementar nº 101, de 2000.
Insere nova circunstância agravante no Código Penal, consistente na prática de crime no interior
ou até a distância de mil metros de estabelecimento de ensino. OBS: Altera o Decreto-Lei nº
2.848, de 1940.
Altera-se a redação do § 1º do Art. 10 da lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, para implantar a
Educação Ambiental como disciplina obrigatória no currículo de Ensino Público e Privado da
Educação Básica.
Altera a Lei nº 12.858, de 2013, que "dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e
saúde de parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput
do art. 214 e no art. 196 da Constituição Federal; altera a Lei nº 7.990, de 1989; e dá outras
providências", para incluir as Forças Armadas e o Fundo Nacional de Segurança Pública FNSP, como destinatários dos recursos financeiros provenientes da exploração de petróleo e
gás natural.
"Altera a Lei 9.496, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para garantir a efetivação da matrícula dos alunos advindos da rede
particular de ensino em qualquer unidade escolar da rede pública de ensino básico".
Acrescenta o inciso XIII, no art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação), para incluir como uns dos princípios da educação nacional, a
consciência ecológica e ambiental, e o consumo responsável.
Veda o contingenciamento de despesas destinadas à saúde e à educação.
OBS: Altera Lei Complementar nº 101, de 2000.

Tema

Apresentação

Atendimento de populações
específicas
Valorização dos profissionais da
educação

17/05/2016

Estrutura curricular

05/04/2016

Infraestrutura
(conceitua insumos)

05/04/2016

Financiamento

22/03/2016

Repercussão penal

10/03/2016

Novas disciplinas

10/03/2016

Financiamento

08/03/2016

Acesso

25/02/2016

07/04/2016

17/12/2015
Estrutura curricular

Financiamento

17/12/2015
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Proposição
PL 4028/2015

Ementa
Institui a política nacional de assistência à saúde do estudante na rede pública de ensino.
Dispõe sobre a implantação de hortas nas instituições de ensino públicas da educação básica.

PL 3909/2015

PL 3898/2015

PL 3879/2015
PL 3758/2015

PL 3738/2015

PL 3619/2015

PL 3606/2015

PL 3432/2015

PL 3426/2015
PL 3255/2015

PL 3179/2015

PLP 164/2015
PL 3042/2015

Dispõe sobre a transferência de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE para
instalação, melhoria e manutenção de laboratórios para estudo de ciências em escolas públicas
da rede pública de educação básica
OBS: Altera a Lei nº 11.947, de 2009.
Inclui a merenda escolar entre as despesas consideradas como de manutenção e
desenvolvimento do ensino.
Institui Sistema Nacional de Educação a Distância.
Insere parágrafo único ao art. 59 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e
bases da educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade de intérprete de Libras para o
atendimento de pais surdos nas comunicações escolares da rede pública e privada.
Altera o Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre o tratamento
excepcional para os alunos portadores das afecções que indica, para determinar prazo para
apresentação de atestado médico.
Disciplina a prevenção da obesidade infantil e a promoção da alimentação adequada nas escolas
de educação básica das redes públicas e privadas do País, e dá outras providências.
OBS: Altera as Leis nº 9.394/1996; 11.947/2009; 11.346/2006; e o Decreto-Lei nº 986/1969.
Dispõe sobre a inclusão de conhecimentos básicos sobre braile e libras na formação de docentes
da educação básica.
Altera o art. 13, da Lei n.º 5.700/1971 para tornar obrigatória a afixação da Bandeira Nacional
na fachada dos edifícios públicos, e das instituições de ensino federais, estaduais e municipais.
Obriga os estabelecimentos de ensino a divulgar a lista de material escolar por meio da internet
e redes sociais 60 (sessenta) dias antes da data final para matrícula, alterando a Lei nº 9.870, de
23 de novembro de 1999.
Altera a legislação tributária federal, modificando o art. 8 ° da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, para conceder ao contribuinte o direito ao abatimento integral dos gastos com
educação e compra de medicamentos no seu imposto de renda.
Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, para determinar a destinação à educação dos recursos
públicos recuperados em decorrência de casos de corrupção.
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para ampliar os recursos disponíveis para a
educação especial.

Tema
Programas suplementares
Programas suplementares
(alimentação escolar)
Infraestrutura – espaço físico

Apresentação
15/12/2015
10/12/2015

09/12/2015
Infraestrutura – espaço físico
Tecnologia educacional
Programas suplementares
Financiamento
Ensino-aprendizagem
Educação à distância

09/12/2015

Atendimento de populações
específicas (PcD)

24/11/2015

Atendimento de populações
específicas (PcD)

12/11/2015

Programas suplementares
(alimentação escolar)
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Formação

25/11/2015

11/11/2015
27/10/2015

Espaço físico

27/10/2015

Repercussão consumerista

08/10/2015

Repercussão tributária
Acesso e permanência

01/10/2015
22/09/2015

Financiamento
Financiamento

17/09/2015
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Proposição

PL 3036/2015

PL 3037/2015

PL 2936/2015
PL 2889/2015

PL 2873/2015

PL 2822/2015

PL 2759/2015

PL 2752/2015
PL 2709/2015
PL 2640/2015
PL 2527/2015

PL 2511/2015

Ementa
Altera os arts. 121, 129, 141, 142 e 163 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, e os arts. 21 e 28 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei das
Contravenções Penais, e dá outras providências.
OBS: Qualifica e ou aumenta a pena em 1/3 nos casos de crimes de homicídio, lesão corporal,
injúria e dano cometido contra professor ou profissional de educação. Aumenta a pena para
contravenção penal de vias de fato em estabelecimento de ensino. Inclui o estabelecimento de
ensino nas situações protegidas contra arma de foto e causa de deflagração.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional", e dá outras providências.
OBS: Registra como princípio do ensino no Brasil, o respeito à alteridade.
Altera a Lei no 5.700, de 1o de setembro de 1971, para determinar a obrigatoriedade do ensino
dos Símbolos Nacionais e dá outras providências.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para tratar da disponibilidade de infraestrutura desportiva nos
estabelecimentos de ensino públicos e privados.
Dispõe sobre a prestação de assistência religiosa e espiritual por meio de capelania nos
estabelecimentos que menciona e dá outras providencias
Acresce parágrafo ao art. 26, da Lei 9.394/96, para dispor sobre a obrigatoriedade do
treinamento dos docentes e dos alunos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio
em técnicas de primeiros socorros.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre requisitos para o exercício da função de direção de unidade escolar de
educação básica.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre
normas gerais para o exercício da função de direção de unidade escolar de educação básica.
Torna obrigatória a existência de enfermaria e a permanência de técnico de enfermagem em
estabelecimentos de ensino que atendam a quinhentos ou mais alunos.
Acrescenta parágrafo único ao art. 22 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes
e bases da educação nacional, para vedar o apelo ao consumo nos estabelecimentos públicos e
privados da educação básica.
Institui a obrigatoriedade de atendimento psicológico nas escolas de educação básica,
fundamental e ensino médio.
Isenta do IPI computadores pessoais, smartphones, tablets, notebooks, modems, seus acessórios
e afins, quando adquiridos por professores em exercício e estudantes matriculados em
instituições públicas de ensino.

Tema

Apresentação

Repercussão penal

17/09/2015

Combate à violência

17/09/2015

Estrutura curricular

09/09/2015

Infraestrutura – equipamentos
Espaço físico
Programas suplementares
(serviço de assistência religiosa e
espiritual)

03/09/2015

Estrutura curricular

01/09/2015

Gestão democrática

25/08/2015

02/09/2015

Gestão democrática
25/08/2015
Programas suplementares

19/08/2015

Proibições

13/08/2015

Programas suplementares

05/08/2015

Repercussão tributária
Tecnologia educacional

05/08/2015
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Proposição
PL 2508/2015

PL 2505/2015

PLP 132/2015

PL 2240/2015

PL 2156/2015
PL 1976/2015
PL 1871/2015
PL 1696/2015
PL 1649/2015
PL 1643/2015

PL 1543/2015

PL 1460/2015
PLP 57/2015

Ementa
Altera a Lei nº 10.880/2004, para estabelecer novos valores a serem repassados pelo FNDE aos
Estados, Distrito Federal e Municípios para complementação do custeio do transporte escolar, e
estabelece critérios à atualização dos valores.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para estabelecer novos valores a serem
repassados pelo FNDE aos Estados, Distrito Federal e Municípios para complementação do
custeio da alimentação escolar, e estabelece critérios para atualização dos valores.
Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 2000, que estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
OBS: Trata da não computação de despesas de pessoal custeada com recursos da União para
prestação de serviços de caráter temporário ou por prazo determinado nas áreas de saúde e de
educação nas despesas total com pessoal
Altera o inciso VI do art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para permitir a abertura das escolas durante os finais de
semana, feriados e períodos de recesso escolar para desenvolvimento de atividades culturais,
esportivas e de lazer.
Altera o art. 13 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para incluir os parágrafos 2º e 3º,
instituindo aulas itinerantes de educação para o uso sustentável de recursos hídricos e
energéticos.
Obriga as instituições de ensino a não cobrarem taxas para aplicação de provas em caso de atestado
médico ou falta por motivo de força maior.
Proíbe o uso de telefones celulares nas salas de aula dos estabelecimentos de educação básica
Altera a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE)
e dá outras providências.
Assegura prioridade de vagas em escolas públicas aos filhos e dependentes de pessoas com
deficiência, próximas às respectivas residências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de ambulatórios para pronto atendimento de
primeiros socorros, com a permanência mínima de um profissional da área de saúde em cada
estabelecimento de ensino da educação.
Insere dispositivo na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de forma a dispor sobre a
obrigação de que as redes públicas de educação básica contem com serviços de apoio técnico de
psicologia para atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, em
funcionamento no território nacional, manterem aparelho desfibrilador externo automático.
Exclui das despesas de pessoal dos Municípios, para efeito do limite estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, as relativas às áreas de educação e saúde, dos recursos provenientes
dos repasses da União"

Tema
Campo
Financiamento
Programas suplementares

Apresentação

Programas suplementares

05/08/2015

Financiamento

21/07/2015

Infraestrutura – espaço físico
Participação da comunidade
Ensino-aprendizagem
Educação itinerante

07/07/2015

Repercussão consumerista

17/06/2015

Proibições
Valorização dos profissionais da
educação
Atendimento de populações
específicas (PcD)

11/06/2015
27/05/2015

Programas suplementares

21/05/2015

05/08/2015

.

01/07/2015

21/05/2015

14/05/2015
Programas suplementares
Programas suplementares

07/05/2015

Financiamento

15/04/2015
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Proposição
PL 705/2015

PL 267/2015

PL 251/2015

PL 8225/2014
PL 8169/2014
PL 8013/2014
PL 7952/2014
PLP 413/2014

PL 7813/2014

PL 7798/2014

PLP 398/2014

PL 7321/2014

Ementa
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para tratar da disponibilidade de infraestrutura desportiva nos
estabelecimentos de ensino públicos e privados.
Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, determinando a implementação, pelos
estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, de Programa de Ecoeficiência
Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamentou o piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, previsto na alínea "e"
do inciso III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para viabilizar que
todos os Estados e Municípios, que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir o
valor fixado, recebam, da União, os recursos necessários à complementação da integralização
do aludido piso salarial profissional nacional.
Acrescente-se o inc. VIII ao art. 24 da Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação.
OBS: Inclui o atendimento psicopedagógico na educação básica.
Torna obrigatória a instalação de portais de raios-X nas escolas pública e privadas.
Dispõe sobre a assistência psicológica ao educando da educação básica.
Institui o passe livre estudantil, como garantia do direito social ao transporte, para alunos
matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino.
O presente Projeto de Lei Complementar visa responder especificamente às disposições do
artigo 23 da Constituição Federal, acelerada, agora, pela recente sanção da Lei no 13.005/2014
que estabelece o Plano Nacional de Educação e dá outras providências.
Acrescenta parágrafos ao art. 67 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências, para dispor sobre a
aposentadoria especial do especialista em educação.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
OBS: Substitui o termo educando portador de necessidades especiais por educando com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos mentais e altas habilidades ou
superdotação.
Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para excluir do limite das despesas de pessoal dos
Municípios as relativas à manutenção e desenvolvimento do ensino.
OBS: Altera a Lei Complementar nº 101, de 2000.
Altera a Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, para destinar às áreas de educação, saúde e
segurança pública, parcela da participação no resultado ou na compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural.

Tema
Infraestrutura – equipamentos
espaço físico
Prática educativa
Participação da comunidade
Valorização da experiência
extraescolar.

Financiamento
Valorização dos profissionais de
educação

Apresentação
12/03/2015

09/02/2015

09/02/2015

Programas suplementares
Combate à violência
Infraestrutura
Programas suplementares

10/12/2014
02/12/2014

Programas suplementares

03/09/2014

Papel dos entes federados Ação
cooperativa

22/07/2014

Valorização dos profissionais da
educação

16/07/2014

Atendimento de populações
específicas (PcD)

15/07/2014

14/10/2014

Financiamento
Valorização dos profissionais da
educação

21/05/2014

Financiamento

27/03/2014
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Proposição
PL 7155/2014
PL 7014/2013

PL 6918/2013
PL 6852/2013

PL 6798/2013

PL 6793/2013

PL 6782/2013
PL 6766/2013

PL 6529/2013

PL 6346/2013

PL 6283/2013
PL 6229/2013

PL 6094/2013

Ementa
Acrescenta § 2º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Dá nova redação ao art. 64 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados as aquisições de veículos automotores
utilizados na prestação de serviços de saúde e educação, quando adquiridos pelos Municípios e
pelas instituições da sociedade civil que especifica. OBS: Altera a Lei nº 4.502, de 1964.
Altera os arts. 17 e 20 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, com relação ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
Acrescenta inciso ao art. 14 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre princípios de qualificação dos processos de escolha de ocupantes da
função de direção de escolas públicas de educação básica.
Altera a Lei nº 12.858/2013, que dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de
parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo
e gás natural, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art.
214 e no art. 196 da Constituição Federal; altera a Lei nº 7.990/1989, e dá outras providências.
Modifica o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que "altera a legislação do
imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências", para possibilitar a dedução
integral das despesas com instrução da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas.
Altera a Legislação do imposto de renda das pessoas físicas tornando ilimitados os gastos com
educação e dá outras providências.
Estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais da educação escolar básica pública.
OBS: Revoga o art. 9º e o inc. II do art. 10 da Lei nº 9.424/96, Lei do Fundef.
Altera a Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, que dispõe sobre a destinação para as áreas
de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural, para estabelecer que parte dos recursos destinados para a
área de educação, pela referida Lei, sejam utilizados, por todos os entes da Federação, no
pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do magistério
das redes públicas de educação e na capacitação desses profissionais.
Esta lei proíbe a venda de refrigerantes a menor de 18 anos e de alimentos com alto teor
calórico e níveis reduzidos de nutrientes em estabelecimentos de ensino e dá outras
providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino públicas e privadas, entregarem os diplomas aos
alunos nos prazos e condições que especifica.
Altera as leis nºs 11.482, de 31 de maio de 2007 e 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para
reajustar os valores das tabelas progressivas mensais do imposto de renda de pessoas físicas, das
deduções por dependente, das despesas com educação e dá outras providências.

Tema
Estrutura curricular
Valorização dos profissionais da
educação
Repercussão tributária
Infraestrutura – Equipamentos
Programas suplementares

Apresentação
19/02/2014
18/12/2013
10/12/2013
29/11/2013

Gestão democrática

20/11/2013

Financiamento

20/11/2013

Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Valorização dos profissionais da
educação

20/11/2013
18/11/2013

09/10/2013

Financiamento
12/09/2013

Proibições

05/09/2013

Certificação

29/08/2013

Repercussão tributária
Acesso e permanência

14/08/2013
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Proposição
PL 5997/2013

PL 5873/2013

PL 5598/2013

PL 5540/2013

PL 5509/2013

PL 5283/2013

PL 4989/2013

PL 4517/2012
PL 4419/2012
PL 4306/2012

PL 4257/2012

PL 4055/2012

Ementa
Torna obrigatória a inserção de alerta sobre as drogas nos livros didáticos utilizados na rede
pública de ensino.
Modifica o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que "altera a legislação do
imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências", para possibilitar a dedução de
metade das despesas com instrução da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas.
Altera o disposto no art. 8º, II, b, da Lei nº 9.250, de 1995, para incluir item 10, tornando sem
limite a dedutibilidade de despesas com instrução, para efeito da formação da base de cálculo
do imposto sobre a renda das pessoas físicas, a partir do ano-calendário de 2015.
Torna obrigatória a adoção de sistema de segurança no interior dos estabelecimentos de ensino,
na forma que especifica.
Altera a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, que institui o Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar - PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos financeiros
do Programa Brasil Alfabetizado, altera o art. 4º da lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e
dá outras providências
OBS: Estabelece que as ações relacionadas ao transporte escolar abrangerão o transporte
intermunicipal de alunos.
Torna obrigatório o plano de evacuação em situações de risco em todos os estabelecimentos de
ensino.
Acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, que dispõe sobre o
valor total das anuidades escolares, para determinar a inclusão de cláusula contratual relativa à
proporcionalidade entre valor cobrado e número de disciplinas cursadas pelo estudante.
Acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 5º da Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui o
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, para conferir a estabelecimentos
de ensino regular e às instituições de saúde gratuidade no acesso à internet.
Altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para destinar recursos do Fundo Social para
a educação.
Altera o texto da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, de forma a adequá-lo às disposições da
Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009.
Dispõe sobre a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, permitindo a dedução
integral dos gastos com instrução do próprio contribuinte e de seus dependentes, dando nova
redação à alínea "b" do inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 1995, alterada pelo art. 3º da Lei
nº 11.482, de 2007.
Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o imposto de renda da
pessoa física, para excluir o limite de dedução com Educação.

Tema
Acesso à informação
Programas suplementares
Material didático

Apresentação
17/07/2013

Repercussão tributária
Acesso e permanência

02/07/2013

Repercussão tributária
Acesso e permanência

16/05/2013

Combate à violência

08/05/2013

Acesso e permanência
Programas suplementares
(transporte escolar)
Modalidade (Educação de Jovens e
Adultos)

07/05/2013

Segurança

02/04/2013

Direito consumerista

20/02/2013

Infraestrutura

10/10/2012

Financiamento

06/09/2012

Adequação da redação à
Constituição Federal

09/08/2012
02/08/2012

Repercussão tributária
Acesso e permanência
Repercussão tributária
Acesso e permanência

13/06/2012
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Proposição
PL 3993/2012
PL 3968/2012

PL 3881/2012
PL 3394/2012

PL 3348/2012
PL 3275/2012
PL 3273/2012

PL 3202/2012
PL 3189/2012

PL 3153/2012
PL 3146/2012

Ementa
Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras,
na formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação básica.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do teste de avaliação ortopédica da coluna "teste
do minuto", em toda rede de ensino pública ou privada, e dá outras providências.
Acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências, para dispor sobre o material
didático-escolar.
Dispõe sobre o diagnóstico e o tratamento da dislexia na educação básica.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para estender as diretrizes da alimentação
escolar às instituições privadas de ensino e vetar o comércio no interior das escolas de
alimentos de baixo teor nutricional.
Instituir o Exame Médico Anual para todos os alunos da rede pública oficial da Educação
Básica.
Dispõe sobre a Política de Prevenção à Violência contra Educadores e dá outras providências.
Acrescenta artigos à Lei nº 11.738, de 2008, que "Regulamenta a alínea "e" do inciso III do
caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica..
Modifica os arts. 121, 129, 146 e 147 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal.
OBS: Aumenta a pena e qualifica o crime cometido contra professores, em ambiente escolar.
Acrescenta o inciso IX ao art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
Dispõe sobre a apresentação do Cartão da Criança ou da Caderneta de Saúde da Criança nas
escolas públicas e privadas do Sistema Nacional de Educação.

Tema
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Formação inicial e continuada
Programas suplementares
Programas suplementares
Material didático-escolar

Apresentação
31/05/2012

29/05/2012

16/05/2012

Tratamento de populações
específicas

08/03/2012

Programas suplementares

06/03/2012

Programas suplementares

28/02/2012

Valorização dos profissionais de
educação

28/02/2012

Valorização dos profissionais de
educação
Repercussão penal
Valorização dos profissionais de
educação
Combate à violência

14/02/2012
09/02/2012

07/02/2012

Responsabilidades
07/02/2012

16 Projetos de Lei tramitando na Câmara com origem no Senado, sendo 6 anteriores ao período delimitado na Pesquisa: (PLS 5/2008, PLS 186/2008, PLS 320/2008,
PLS 415/2011, PLS 504/2011, PLS 515/2011)
Proposição
PL 7682/2017
(PLS 311/2016)

Ementa
Acrescenta § 3° ao art. 24 da Lei n° 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
para permitir a flexibilização da frequência mínima exigida na educação básica, nos níveis
fundamental e médio, dos educandos com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento.

Tema
Permanência – frequência –
certificação – atendimento de
populações específicas

Apresentação
19/05/2017
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Proposição
PL 5057/2016
(PLS 566/2015)
PL 5055/2016
(PLS 45/2015)
PL 5054/2016
(PLS 6/2014)
PL 3632/2015
(PLS 224/2012)

PL 3047/2015
(PLS 249/2012)
PL 7109/2014
(PLS 05/2008)
PL 4731/2012
(PLS 504/2011)
PL 4824/2016
(PLS 281/2014)
PL 2286/2015
(PLS 320/2008)
PL 1966/2015
(PLS 17/2014)
PL 8130/2014
(PLS 185/2012)
PL 7552/2014
(PLS 284/2012)

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), para incluir a possibilidade de matrícula em escola pública, sem apresentação de
certidão de nascimento.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), para incluir a possibilidade de matrícula em escola pública, sem apresentação de
certidão de nascimento
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), para dispor sobre a residência docente na educação básica.
Obriga beneficiário de bolsa de estudo de programa da União a prestar colaboração a
estabelecimento público de educação básica.

Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), para estabelecer carga horária mínima de educação física na educação
básica.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), para dispor sobre a garantia de mobiliário adequado a alunos destros e canhotos e a
alunos com deficiência, em todas as instituições de ensino.
Altera o parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para estabelecer o número máximo de alunos por
turma na pré-escola e no ensino fundamental e médio.
Altera o art. 4º da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a Política Nacional de
Cultura Viva, para incluir previsão de apresentações de ações culturais dos pontos e pontões de
cultura nas escolas da rede pública.
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para
Todos (PFE) e a Carreira Nacional do Magistério da Educação Básica (CNM).
Institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira em suas
manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias para o seu ensino nos
estabelecimentos de educação básica, públicos e privados.
Altera o art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional", para assegurar a presença de professores devidamente
qualificados nas redes públicas de ensino.
Acrescenta parágrafo único ao art. 65 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para instituir residência pedagógica para os
professores da educação básica.

Tema

Apresentação
20/04/2016

Acesso e permanência
20/04/2016
Atendimento de populações
específicas
20/04/2016
Valorização - formação
Prestação de serviços de
divulgação e formação de
informações científicas e
educacionais

13/11/2015

21/09/2015
Disciplina – carga horária
11/02/2014
Equipamentos – atendimento de
populações específicas
19/11/2012
Ensino-aprendizagem – estrutura
física
23/03/2016
Parcerias – espaço físico
Jornada
Valorização dos profissionais de
educação

08/07/2015

17/06/2015
Ensino integrado à
proposta pedagógica da escola
20/11/2014
Qualidade de ensino
14/05/2014
Valorização - formação
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Proposição
PL 5954/2013
(PLS 186/2008)

PL 5684/2013
(PLS 515/2011)
PL 3088/2012
(PLS 415/2011)

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de diretrizes e bases da educação
nacional), para dispor sobre a avaliação na educação indígena.
Altera o inciso II do § 2º do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a alínea "t" do § 9º do art. 28 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui
Plano de Custeio, e dá outras providências", para desonerar o empregador das despesas com a
educação dos seus empregados e respectivos dependentes.
Dispõe sobre critérios e diretrizes a serem observados no âmbito dos programas federais de
seleção, aquisição e distribuição de material didático-escolar para a educação básica.

Tema
Avaliação
Atendimento de populações
específicas

Apresentação
12/07/2013

03/06/2013

Acesso e permanência
02/01/2012
Material didático escolar

3 Projetos de Lei da Câmara, apresentados no período indicado na pesquisa, que foram encaminhados para o Senado Federal, onde aguardam apreciação
Proposição
PL 5374/2016
(PLC 75/2017)
PL 2098/2015
(PLC 54/2017)
PL 3940/2012
(PLC 162/2015)

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de forma a inserir o inciso XIII no art. 3º e
modificar o art. 37, caput, e o art. 58, § 3º.
OBS: Garante o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
Dispõe sobre a garantia aos profissionais do magistério de desconto em livros, periódicos e
materiais didáticos correlatos vinculados à sua área de ensino e de atuação profissional.
Acrescenta inciso ao art. 70 da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para inserir, como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino,
aquela realizada com atividades curriculares complementares.

Tema
Ensino-aprendizagem
Atendimento a populações
específicas (PcD)

Apresentação
24/05/2016

25/06/2015
Valorização - Insumos
24/05/2012
Financiamento

68 Projetos de Lei e 1 Projeto de Lei Complementar, iniciados na Câmara dos Deputados, arquivados
Proposição
PL 7470/2017
PL 5981/2016
PL 4928/2016

PL 4651/2016

Ementa
Acrescenta ao art. 29 da Lei 13146, de 5 de julho de 2015, o seguinte §3º.
Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Olimpíada Estudantil do Esporte das Escolas
do Brasil no Ministério da Educação.
Acrescenta o parágrafo segundo no art. 27 do Decreto nº 78.231, de 12 de agosto de 1976, para
determinar a vacinação gratuita dos professores brasileiros e profissionais ligados ao ensino.
Altera a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
OBS: Exclui as entidades privadas de ensino do cumprimento de exigências previstas no
Estatuto da Pessoa com Deficiência no que diz respeito à educação

Tema
Atendimento de populações específicas (PCD)

Prática desportiva
Valorização dos profissionais da
educação

Atendimento de populações
específicas (PCD)

Apresentação
24/04/2017
10/08/2016

06/04/2016

08/03/2016
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Proposição
PL 4573/2016
PL 3777/2015

PL 3293/2015

PL 3236/2015
PL 3143/2015

PL 2731/2015

PL 2142/2015

PL 1526/2015
PLP 51/2015

PL 1023/2015

PL 623/2015

PL 545/2015

Ementa
Dispõe sobre o atendimento educacional obrigatório das pessoas internadas para tratamento de
saúde em ambiente hospitalar ou domiciliar e impossibilitadas de frequentar as escolas da rede
de educação básica.
Insere obrigatoriamente o ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras na formação inicial e
continuada do magistério.
Altera a Lei nº 11.494/2007, que "Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art.
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195/2001; revoga
dispositivos das Leis nos 9.424/1996, 10.880/2004, e 10.845/2004; e dá outras providências.
OBS: Inclui as instituições militares de ensino das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos
Corpos de Bombeiros Militares como beneficiárias do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que "Aprova
o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências".
Institui o Programa de Alimentação Diferenciada para Crianças e Adolescentes Diabéticos e
Hipertensos na Rede Pública de Ensino.
Altera a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que estabelece o Plano Nacional de Educação PNE e dá outras providências.
OBS: Proíbe a utilização de qualquer tipo de ideologia na educação nacional, em especial o uso
da ideologia de gênero.
Proíbe em Âmbito Nacional, a venda, a oferta, o fornecimento, a entrega e a permissão de
consumo de bebida alcoólica, bem como todo e qualquer produto fumígeno, derivado de tabaco,
cigarro eletrônico, ainda que gratuitamente, próximo as Escolas, creches e instituições de
Ensino, sejam Púbicas ou privadas, e dá providências correlatas.
Autoriza o Poder Executivo a realizar a Olimpíada Estudantil do Esporte das Escolas do Brasil.
Exclui das despesas de pessoal dos Municípios, para efeito do limite estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, as relativas às áreas de educação e saúde.
OBS: Altera a Lei Complementar nº 101, de 2000.
Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a definição de diretrizes e critérios para a elaboração do calendário
escolar da educação básica.
Altera os dispositivos da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
para incluir Educação Política, Noções básicas de direito, Educação ambiental e Primeiros
Socorros como componentes obrigatórios nos diversos níveis da educação básica.
Acrescenta parágrafo ao artigo 26 da lei 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para adicionar aos currículos escolares o tema Educação Empreendedora.

Tema
Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas (PcD)

Apresentação
01/03/2016
26/11/2015

Financiamento
13/10/2015

Proibição de ideologia de gênero
Atendimento de populações
específicas

07/10/2015
29/09/2015

Proibição de ideologia de gênero

20/08/2015

Combate à drogadição

30/06/2015

Prática desportiva

13/05/2015

Financiamento

08/04/2015

Ensino-aprendizagem (calendário
escolar)

31/03/2015

Novas disciplinas

06/03/2015

Estrutura curricular

03/03/2015
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Proposição
PL 499/2015

PL 457/2015

PL 255/2015

PL 184/2015

PL 94/2015
PL 8279/2014
PL 8174/2014

PL 8049/2014

PL 7916/2014
PL 7851/2014

Ementa
Dispõe sobre a função de Professor de Educação Física e dá outras providências.
Altera a Lei nº 11.947/2009, que "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 2004, 11.273/2006, 11.507/2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de
2001, e a Lei no 8.913/1994; e dá outras providências", para estender o Programa da Merenda
Escolar aos profissionais da educação em exercício em escolas públicas de educação básica e
nas escolas filantrópicas e comunitárias de educação básica conveniadas com os entes
federados.
Torna obrigatória a veiculação de mensagens educativas nos livros e materiais distribuídos pelo
Ministério da Educação e dá outras providências. (Mantido pelo Decreto 9.099, de 18.07.2017),
que dispõe sobre o Programa nacional do Livro e do Material Didático.
Obrigatoriedade da Alfabetização em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS para Professores da
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Superior em atividade, no sentido de
possibilitar a comunicação direta com os Portadores de Necessidades Educativas Especiais
Surdos e Deficientes Auditivos e a construção de práticas educativas que favoreçam o processo
de Inclusão Social.
Altera os dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, para incluir Educação Política e direitos básicos de Primeiros Socorros.
Acrescenta inciso ao art. 12 da Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional e dá outras providências, para dispor sobre a guarda gratuita de material escolar
individual nos estabelecimentos de ensino
Altera o § 1º do art. 11 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá
outras providências.
Altera a Lei nº 11.947/2009, que "Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do
Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nos
10.880/2004, 11.273/2006, 11.507/2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.17836, de 2001, e a Lei no 8.913/1994; e dá outras providências", para estender o Programa da
Merenda Escolar aos profissionais da educação em exercício em escolas públicas de educação
básica e nas escolas filantrópicas e comunitárias de educação básica conveniadas com os entes
federados.
Dispõe sobre a contratação de APAES e PESTALOZZIS, entidades sem fins lucrativos, como
prestadoras de serviços do Poder Público, com especialização em educação especial e dá outras
providências.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB), para dispor sobre educação em tempo integral.

Tema
Valorização dos profissionais da
educação

Programas suplementares
Valorização dos profissionais da
educação

Apresentação
26/02/2015

25/02/2015

09/02/2015
Insumos

Atendimento de populações
específicas (PCD)

04/02/2015

Novas disciplinas

02/02/2015

Material escolar

17/12/2014

Avaliação

02/12/2014

Programas suplementares
Valorização dos profissionais da
educação

29/10/2014

Atendimento de populações
específicas (PCD)
Ensino-aprendizagem (jornada
escolar)

27/08/2014
05/08/2014
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Proposição
PL 7808/2014

PL 7556/2014

Ementa
Altera a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, determinando a instalação, pelos estabelecimentos
de ensino da rede pública e privada, de postos de coleta de lixo eletrônico.
Acrescenta inciso ao art. 12 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências, para dispor sobre a guarda
gratuita de material escolar individual nos estabelecimentos de ensino.
Altera a Lei nº 9.715, de 1998 e a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para excluir a
cobrança das Contribuições de PIS/PASEP e a redução à alíquota zero da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS das contas de energia elétrica dos
estabelecimentos públicos federais, estaduais, distritais e municipais de educação e saúde.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a infraestrutura desportiva
adaptada nos estabelecimentos de ensino da educação básica.
Altera a Lei nº 9.503/1997, (Código de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre sinalização semafórica.
OBS: Obriga a utilização de temporizadores nos equipamentos de sinalização semafórica
localizada próxima do acesso a instituições de ensino públicas ou privadas.
Altera a Lei nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica, previsto na alínea "e" do inciso III do
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para viabilizar que todos os
Estados e Municípios, que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir o valor
fixado, recebam, da União, os recursos necessários à complementação da integralização do
aludido piso salarial profissional nacional.
Dispõe sobre os direitos e vantagens do profissional do magistério público readaptado.

PL 7209/2014

Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, concedendo isenção do Imposto de Renda
sobre a remuneração de professores, nas condições que estabelece.

PL 7794/2014

PL 7688/2014
PL 7665/2014

PL 7661/2014

PL 7656/2014

PL 6981/2013

PL 6916/2013

PL 6896/2013

PL 6589/2013

Acresce inciso ao parágrafo único do ao art. 13 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para
prever a coleta seletiva de lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas.
Altera dispositivos à Lei nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade de inclusão no
currículo da educação básica e da educação fundamental, nos estabelecimentos de ensino que
ofertarem educação em tempo integral, o estudo de raciocínio lógico.
Acresce inciso ao parágrafo único do ao art. 13 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de
1999, para prever a coleta seletiv a de lixo eletrônico de pequeno porte nas
escolas.
Estabelece diretrizes para a ins tituição de programas de reciclagem de resíduos
sólidos na rede pública de educação básica.

Tema
Educação ambiental – coleta de
resíduos

Apresentação

Material escolar

15/07/2014

Repercussão tributária
Desoneração tributária
Atendimento de populações
específicas (PCD)

06/06/2014

Infraestrutura – mobiliário urbano

04/06/2014

Financiamento
Valorização dos profissionais da
educação

03/06/2014

16/07/2014

04/06/2014

Valorização dos profissionais da
educação
Desoneração tributaria
Valorização dos profissionais da
educação
Educação ambiental – coleta de
resíduos

14/05/2014

Estrutura curricular

10/12/2013

Educação ambiental – coleta de
resíduos

04/12/2013

Educação ambiental – coleta de
resíduos

27/02/2014
17/12/2013

16/10/2013
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Proposição
PL 6533/2013
PL 6477/2013

PL 6162/2013

PL 6570/2013

PL 5907/2013

PL 5847/2013

PL 5614/2013
PL 5500/2013
PL 5453/2013
PL 5397/2013

Ementa
Estabelece normas para a aplicação e fiscalização dos recursos da União repassados ao Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB.
Acrescenta artigo à Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, autorizando a concessão de bolsas
de formação inicial e continuada para os demais profissionais da educação.
Altera o art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que 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.
Dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa adicional para alunos com deficiência em escolas
públicas ou particulares e dá outras providências.
Altera a redação do art. 37 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional; e do art. 10 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007,
que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
Destina cinquenta por cento da receita do Tesouro Nacional decorrente do pagamento de
participações e dividendos pelas entidades integrantes da Administração Pública Federal
indireta, inclusive os relativos a lucros acumulados em exercícios anteriores, para o Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDEB.
OBS: Altera as Leis nº 5.537, de 1968 e 9.530, de 1997.
Altera o art. 24 da Lei n° 9.394/1996, para introduzir normas para garantir o atendimento
educacional especializado para alunos com altas habilidades ou superdotação.
Dispõe sobre a destinação de recursos para a educação com a finalidade de cumprimento da
meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição, e dá outras providências.
Altera as Leis 12.351/10 e 9.478/97, para destinar recursos para à Educação.
Altera o § 1º do art. 8º da Lei nº 7.990/1989, que "Institui, para os Estados, Distrito Federal e
Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus
respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá
outras providências." (Art. 21, XIX da CF).
OBS: Autoriza a utilização dos recursos oriundos de compensação financeira pelo resultado da
exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos e recursos minerais para pagamento de
despesas com o desenvolvimento da educação, inclusive pagamento de salários dos professores
do ensino público.

Tema

Apresentação

Financiamento

09/10/2013

Valorização dos profissionais da
educação

02/10/2013

22/08/2013
Programas Suplementares

Atendimento de populações
específicas (PCD)

15/10/2013

Financiamento

09/07/2013

Financiamento

27/06/2013

Atendimento a populações
específicas (PcD)

21/05/2013
02/05/2013

Financiamento
Financiamento

24/04/2013
17/04/2013

Financiamento
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Proposição
PL 5360/2013

Ementa
Institui isenção do IPI, da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins para operações de
aquisição de microcomputadores por professores da rede pública de ensino.

PL 5264/2013

Altera a Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e dá outras
providências, para determinar a ampliação progressiva do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE para os profissionais da educação em exercício em escolas públicas de educação básica.
Altera a Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e dá outras
providências, para possibilitar a inclusão dos profissionais da educação como beneficiários do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
Altera a redação do inciso VII do art. 12 da Lei nº 9.394/1996, para dispor sobre o acesso, em
meio eletrônico, ao registro de frequência e rendimento escolar dos alunos da educação básica.
Altera o art. 50-B da Lei nº 9.478/1997, incluído pela Medida Provisória nº 592/2012, para
determinar que sejam destinados às áreas da educação e da saúde os recursos obtidos a partir
dos royalties e da participação especial devidos em função da exploração de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos. ...
OBS: Fixa 50% (cinquenta por cento) para educação e 50% (cinquenta por cento) para saúde.
Altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, e a Lei nº 9.478, de 1997, para instituir um
novo critério para aplicação das receitas distribuídas para Estados, Municípios e União.
Altera a Lei nº 12.734, de 2012, para destinar maior parcela dos royalties e da participação
especial decorrentes da produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos para
os fundos especiais e para a área de educação, e dá outras providências.
Acrescenta parágrafo único ao art. da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre o acesso a recursos de tecnologia assistiva na educação especial.
Acrescenta artigos às Leis nº 9.478, de 1997, e nº 12.351, de 2010, para determinar que sejam
destinados à educação os recursos obtidos a partir dos royalties e da participação especial
devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.
Determina que os recursos oriundos da distribuição dos Royalties do Petróleo e Participação
Especial sejam obrigatoriamente aplicados em Educação.
Dispõe sobre a destinação de recursos das participações governamentais do Ministério da
Educação.
Altera as Leis nº 9.478, de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, vinculando as
receitas de royalties e de participação especial dos contratos de concessão e de partilha de
exploração de petróleo e gás natural.
Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, determinando a implementação, pelos
estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, de Programa de Ecoeficiência.

PL 5136/2013

PL 4991/2013
PL 4902/2012

PL 4867/2012
PL 4808/2012

PL 4776/2012
PL 4718/2012

PL 4711/2012
PL 4681/2012
PL 4671/2012

PL 4609/2012

Tema
Desoneração tributária
Valorização dos profissionais da
educação
Programas suplementares
Valorização dos profissionais da
educação
Programas suplementares
Valorização dos profissionais da
educação

Apresentação
11/04/2013

Permanência – frequência

20/02/2013
19/12/2012

02/04/2013

13/03/2013

Financiamento

18/12/2012
Financiamento
05/12/2012
Financiamento
Atendimento de populações
específicas (PCD)

28/11/2012
14/11/2012

Financiamento
13/11/2012
Financiamento
07/11/2012
Financiamento
07/11/2012
Financiamento
30/10/2012
Educação Ambiental
151

Proposição
PL 4601/2012

PL 4516/2012

PL 4427/2012

PL 4204/2012
PL 4031/2012

PL 3512/2012

PL 3144/2012

PL 3114/2012

Ementa
Altera a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que "Dispõe sobre a universalização das
bibliotecas nas instituições de ensino do país", para tornar obrigatória a disponibilização de
exemplares da Constituição Federal nas bibliotecas escolares.
Institui o Programa "Horta na Escola", que dispõe sobre medidas de incentivo à utilização de
hortas nas escolas como meio de promoção da educação e do desenvolvimento, acrescendo o
inciso VII, no art. 11, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, a fim de assegurar aos docentes da rede pública
de ensino básico o direito à alimentação escolar.
Dispõe sobre a criação de programa de atividades desportivas no âmbito dos estabelecimentos
de ensino, no período de férias escolares.
Altera os arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para considerar como de
manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios com alimentação escolar.
Acrescenta parágrafo ao art. 59 da Lei nº 9.394/1996, de diretrizes e bases da educação
educacional, para dispor sobre a obrigatoriedade de existência de condições de acessibilidade,
de mobiliário escolar e de equipamentos adequados para estudantes portadores de deficiência.
Acrescenta § 3º ao art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre
programas que assegurem o acesso dos profissionais do magistério a livros, materiais e eventos
relevantes para o exercício profissional
Altera a Lei nº 11.947, de 2009, que "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 2004, 11.273, de 2006, 11.507, de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.17836, de 2001, e a Lei nº 8.913, de 1994; e dá outras providências", para permitir a participação
dos profissionais da educação na alimentação ...
OBS: Permitir que o alimento excedente da merenda escolar seja consumido pelos profissionais
da educação.

Tema

Apresentação
30/10/2012

Insumos
10/10/2012
Ensino-aprendizagem (prática
educativa)
Programas suplementares
Valorização dos profissionais da
educação
Prática desportiva

17/09/2012

11/07/2012
06/06/2012

Programas suplementares
Financiamento
22/03/2012
Atendimento de populações
específicas (PcD)
07/02/2012
Valorização dos profissionais da
educação
02/02/2012

Programas suplementares
Valorização dos profissionais da
educação

1 Projeto de Lei originário do Senado, que foi arquivado na Câmara dos Deputados:
Proposição
PL 4822/2016

Ementa
Acrescenta parágrafo único ao art. 15 da Lei nº 9.394, de
1996, para regular a extinção de unidades escolares públicas
de educação básica, a reestruturação de sua oferta de
escolarização e o destino de seu patrimônio.

Tema
Infraestrutura espaço físico

Autor
Senado Federal
- Vital do Rêgo
(PLS 10/2012)

Apresentação

Situação

23/03/2016

Arquivada
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1 Projeto de Lei originário da Câmara, de iniciativa do Poder Executivo, transformado em norma jurídica
Proposição
PL 3534/2012

Ementa
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.

Tema
Atendimento de populações específicas

Situação
Transformado em Norma Jurídica
(Lei 12.960/2014)

1 Projeto de Lei tramitado na Câmara, originário do Senado, em período anterior ao delimitado na pesquisa, transformado em norma jurídica
Proposição
PL 4700/2012
(PLS
254/2011)

Ementa
Altera a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), para dispor sobre a identificação, o cadastramento e o
atendimento aos alunos com altas habilidades ou superdotação na
educação básica e superior.

Tema
Atendimento de populações específicas (PCD)

Situação
Transformado em Norma Jurídica
(Lei 13.234/2015)
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ANEXO F
PRINCIPAIS TEMAS E DEMANDAS DE MUDANÇA DO MARCO REGULATÓRIO EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO INFANTIL
Sob a temática financiamento

PL 6993/2017

PL 5603/2016

PL 2379/2015

PL 2377/2015
PL 7029/2013

Altera o art. 320 da Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer a destinação de recursos provenientes da
arrecadação de multas de trânsito a propostas educacionais.
Explicação da ementa: no bojo do texto, a proposta destina recursos para estruturação e reforma de creches e pré-escola e para valorização do
professor.
Altera o § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei nº
10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis nos 9.424/1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de
2004; e dá outras providências.
Explicação da ementa: Prorroga o prazo para que as matrículas da pré-escola em instituição comunitária, confessional ou filantrópica, sem fins
lucrativos e conveniada com o Poder Público, sejam consideradas na distribuição dos recursos do FUNDEB
Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, para dispor sobre a destinação dos recursos apurados na
venda dos bens apreendidos, após decretação de perda em favor da União.
Observação: no bojo do texto, a proposta refere genericamente educação, mas confere prioridade da destinação dos recursos para construção de
creches.
Determina que os montantes arrecadados pela aplicação de multa de regularização cambial tributária, relativa a ativos mantidos no exterior ou
internalizados, sejam aplicados na educação e saúde infantis.
Altera redação do art. 6º e art. 10 da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, e seus respectivos parágrafos, que regulamenta o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, e dá outras providências.
Explicação da ementa: No bojo do texto, alude à creche pública

Sob a temática Programas Suplementares
PL 6095/2016
PL 3607/2015
PL 7211/2017
PL 7986/2014

Dispõe sobre a administração de medicamentos em berçários, creches e escolas.
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames odontológicos nas pessoas em locais como orfanatos, creches, asilos e outros que
ofereçam tais tipos de assistência, em todo o território nacional".
Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para estabelecer a
obrigatoriedade de exames de acuidade visual e auditiva em crianças matriculadas nos sistemas públicos de ensinos e dá outras providências.
Explicação da ementa: no bojo do texto, faz expressa menção aos alunos matriculados na educação infantil
Dispõe sobre a criação do Programa Creche Saudável visando propiciar o acompanhamento médico, nutricional e psicológico para crianças nas
creches públicas e comunitárias
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Diversas temáticas

PL 7643/2017

Institui o Programa Nacional de Apoio à Manutenção de Crianças Carentes em Creches (PROCRECHE) e
o Fundo Nacional de Apoio à Manutenção de Crianças Carentes em Creches (FUNCRECHE), e dá outras
providências. Explicação da ementa: Altera a Lei nº 9.250, de 1995.
O fundo tem por finalidade manter crianças de até 5 (cinco) anos de idade oriundas de famílias de baixa
renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico em instituições
privadas de educação infantil, sendo que no custo de manutenção de cada criança podem ser incluídos,
além da mensalidade, as taxas de matrícula e rematrícula, e os gastos com transporte, fardamento, material
escolar e alimentação.

Financiamento
Acesso, Permanência
Programas suplementares
(transporte, uniforme, material
escolar, alimentação)

Sob a temática Infraestrutura, conjugada com os descritores Espaço físico e Ensino-aprendizagem
PL 6464/2013

Acrescenta inc. VI ao caput do art. 31 da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Explicação da ementa: Define uma relação do número de crianças por docente na educação infantil.

Combate à Violência, Segurança Repercussão penal
PL 3539/2015
PL 7415/2014
PL 7077/2014

PL 4712/2016

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de sistema de vigilância eletrônica nos estabelecimentos de educação
infantil.
Dispõe sobre a instalação de sistema de Circuito Fechado de TV - CFTV de monitoramento em tempo real em
todas as escolas, creches e hospitais públicos.
Obriga os estabelecimentos de ensino, creches e unidades de atenção a idosos a oferecer treinamento de primeiros socorros a
seus profissionais.
Insere nova circunstância agravante no Código Penal, consistente na prática de crime no interior ou até a distância
de mil metros de estabelecimento de ensino. OBS: Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940.

Segurança - Combate à violência
Segurança - Combate à violência
Segurança

Repercussão penal

Repercussão trabalhista
PL 7253/2014

PL 6659/2013

Altera a redação dos §§ 1º e 2º do art. 389 do Decreto-lei nº 5.452, de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), a fim de estabelecer a
obrigatoriedade de disponibilidade e manutenção, pelo empregador, de berçário ou creche no local de trabalho para os filhos dos trabalhadores até a
idade de cinco anos.
Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para dispor sobre assistência gratuita prestada pelas empresas aos filhos e dependentes,
de zero a seis anos de idade, dos trabalhadores urbanos e rurais. Altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1943.
155

Sob a temática universalização
PL 6550/2013

PL 1568/2015
PL 4770/2016
PL 6182/2016
PL 7187/2017

Institui o Programa Creche para Todos, autorizando os governos dos Estados, Municípios e Distrito Federal a firmarem convênios com instituições
privadas de atendimento a crianças de 0 a 3 anos, para aquisição de vagas, objetivando o atendimento aos excedentes da rede pública, e dá outras
providências.
Acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e do direito social à educação, para
assegurar o funcionamento de creches noturnas como bem socioeducacional.
Altera o art. 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a oferta de creches noturnas.
Altera a Lei nº 11.977, de 2009, para tornar obrigatória a construção de creche e pré-escola nos empreendimentos construídos no âmbito do Programa
Nacional de Habitação Urbana - PNHU, e dá outras providências.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para garantir a criação obrigatória de creche em cada um dos
novos campi de Instituições Federais de Educação Superior que vierem a se instalar no País.

Sob as temáticas de Acesso e Permanência, Frequência, conjugadas com Responsabilidade e Combate à violência

PL 871/2015
PL 351/2015
PL 51/2015
PL 89/2015
PL 5647/2013

Altera a Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade da prestação ininterrupta de atendimento
nos estabelecimentos públicos de educação infantil.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de atendimento contínuo em creches, destinadas à Educação infantil.
Altera a Lei nº 8.069, de 14 de julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências", para obrigar os
dirigentes de instituições de educação pré-escolar a notificar as faltas frequentes e sinais de maus tratos envolvendo seus alunos.

Sob as temáticas Novas Disciplinas e Estrutura Curricular

PL 4838/2012

PL 8010/2014
PL 7434/2014

Institui como disciplina própria e específica, o estudo da ética e da cidadania, obrigatória para o ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio,
figurando como disciplina complementar e optativa no ensino superior.
Inclui o direito constitucional como disciplina obrigatória nos currículos escolares.
Explicação da ementa: o Projeto altera o parágrafo 1º do artigo 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que, por sua vez, referencia currículos
da educação infantil, daí a proposta abranger a temática objeto do Produto 2.
Torna obrigatório o curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros em todas as escolas e creches públicas em todo o território brasileiro.
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Memo. 172/2016/DCV/UNIR, de 07/1.1/2016-Servidor Docenteg^NOR FRANCISCO DE
(^¥AOTO da UFMS/COXIM para UNIR CAMPUSA/ILHENA-

CAPA DE PRQCESSO
Movimentações
Seq ■Unidade

Data

i—

Seq. Unidade

Data

11

MLH
o:

12

03

13

'^l0\

04

05

JQ 'ohin

tWía

ji iAl

dMíf/U^
07

16
17

08
09

15

.Ti2-

10
A/iexüs

! Observações

|_^24-l l-2016 08:27:30

3QLç^Lt
19

/>

-2? '^o^(l4
' PT/:

4SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
DIREÇÃO DO CAMPUS DE VILHENA
Av. 02(Rotary Clube), 3756, Setor 10, Bairro: Jardim Social, Quadra: 01, Lote; Único / Vilhena-RO / CEPl 76980-000
Fone;(69) 3316-4500 - Celular Institucional: (69)98434-4777 - E-mail; secret-vha@unir,br-

Memorando n®. 172/2016/DCV/UNIR Vilhena-RO

Em,7 de novembro de 2016

À Diretoria de Recursos Humanos- DRH
Assunto; Manifestação de interesse

Considerando

a

iminente

aposentadoria

de • servidores

docentes

do

Departamento Acadêmico de Ciências da Educação - DACIE. deste campus,,
reencaminhamos
a
essa . Diretoria,
para
ciência,
o
Memorando
n®
912/2016/DACIE/UNIR/Vilhena, de 7/11/2016, e seus respectivos anexos, mediante o qual. o
referido Departamento comunica a esta Direção, que é favorável à manifestação de interesse
em redistribuição, do servidor docente Agenor Francisco de Carvalho, da UFMS. campus
Coxim, para o citado Departamento, campus da UNIR de Vilhena.
Atenciosamente,

E ARTURO VILLEYA MEDRANO

PROF. DR. J

■f . .

Diretor

NIR - Campus de Vill)èna
Portaria n. 195/2016/GR./UN IR, de 03/03/2016
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE VILHENA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO OE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - ÔACIE

o

Memorando n.° 91/2016/PACIE/UNlFWIlhena

Em 07 de novembro de 2016.

Prof. Dr. Jorge Arturo Villena Medrano
Diretor do Campus UNlRA/ilhena

•ai
"V

ASSUNTO: Encaminhamento de decisão sobre manifestação de interesse

Senhor Diretor,

Ao cumprimentá-lo, informamos que o Professor Agenor Francisco de
Carvalho, apresentou manifestação de interesse em transferência da UFMS, campus

de Coxim para UNIRA/ilhena. Apresentada a manifestação ao conselho Departamental,
este, por unanimidade, mostrou-se favorável à manifestação de interesse do professor,
conforme a ata em anexo.

V-i-.

Respeitosamente,

..

■■V

'.i.-

Prof.^ Me. Cláudia Jbstus Tôrres Pereira
•-•f ■
1. •

Chefe do Departamento Acadêmico de Ciências da Educação
Portaria n.° 677/2015/GR/UNIR, de 14/07/2015
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Vilhcna-RQ. lÜ de Ouiubro de 201^.

Aeenor l-'ranciseo de Carvalho. Mestre em Educaçào. SIAPH 1945278. professor assistente da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Cámpus de Goxim-MS. nas disciplinas de íisiágio

Supervisionado em Idngua Portuguesa. Políticas Educacionais. Didática. História da Fducaçào e
LvdiicavàO Especial nas licenciaturas em Letras - Língua Portuguesa e História. \em mui

respeitosamente à presença desse Departaniento expor o seguinte:
• Sou pedagogo atuando na área desde o ano de 1994 cm instituições particulares, colaborador
da UNIR em diversos programas, dentre os quais: PROHACAP e ensino regular. Organi/açào de
{{ventos Sbd.L. Olímpiada do conhecimento eoutros. Sempre pautei a prática pedagógica por

projetos inierdisciplinares. levando o acadCunico ao local de sua atuação. Formado também em

Letfas

Língua poiluguesa. aluou na área no Instituto LuvaldoLodi e no Instituto Federal de Giêncfe

e Tecnologia

IFRO/ Col. Coordeno projetos de extensão nas áreas de formação docente: sou

♦

V

integrante dos seguintes grupos dc pesquisa CNPQ: Unb - Grupo Topus (espaço c narrativa:

l.-nicamp - Grupo GLPALL (Políticas públicas'Educacionais); UFMS - Grupo de História (Políticas
e estratégia): membro do editorial da Revista lOPUS. Participei de eventos científicos da UnB.
l'N!C.-\MP. UE;MS. UFMS. UFSC. UNLSP. Escola Politécnica de Viseu (Viseu - Pt), nas áreas de

políticas educacionais, literatura, estratégia, educação inclusiva. empoderamento feminino e prática
de ensino.

..\pós ler sido transíérido para a reserva remunerada, reali/ei concursos para a UNIR.- lendo

obtido êxito na'prova escrita, porém não classifiquei na avaliação didática. Fi/ concurso da UF.AM e
da[ d-MS. tendo sido aprovado..Assim, optando em assumir a vaga na UFMeiii ()9/()2'2()Ls.

Fim ra/ào de paralisação dos 11-s. instituição, na qual meus íIIIhís estudam, bem como pela não

equivalência de curso.s no IF/CX-MS. não foi possível transferir toda a família. Motivo pelo qual.
tenho realizado constantes v iagens para Vilhena-RO.
1 enho a dispoisição para atuar nas áreas da pesquisa, extensão e ensino, além de estar pronto

para ombrear com os demais educadores em prol da consolidação de uma educação pública, gratuita
e de qualidade. Assim, face a'o exposto, respeitosamente manifesto o interesse em transferência da
UFMS/CPCX paraa UNlR/Vl
.Atenciosamente.

vJl

■

Agenor FranciscQ de CarvalJto - Professor Assistente
../ V» -
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Av 02 (Rolan Clube), 375(1, ScU)r iO, Bairro Jariliiti Suctal. Quadra 01- l.oie l nico • Vilheafl-RO! E-mati: dflglÇ'^dilIf.tT
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA ■ DIA: 03/11/2016 • HORÁRIO: 15h
Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de

Ciências da Educaçlo/UNÍR/Vilhena,' realizada no dia 03 de
novembro de 2016, às 15b, na sala do Departamento de
Ciências da

Educação do Cfl/npws da UNIR de Vilhena.

Aos três dias dó mês de novembro de dois mÜ e dezesseis, as quinzes horas, na sala do Departamento"^
-Acadêmico de Ciências da Educação, reuniram-se os seguintes professores: Cláudia Justus Torres PcfeiVS^^^I^^V

Dcisi de Oliveira, Kábio Santos de Andrade.-Ivanoc Luiz Guarniefi, Kelly Jessic Qtieiroz Penafiel, Loidi ^^^
Lorenzzi da Silva. Maria Cândida Müller e a Auxiliar em Administração Edilene de Jesus Chagas Pinheiro.

Participaram ainda da reunião a Representante discente Alessandra Santos de Arruda e p egresso do curso de 0-—
Pedagogia Carlos Dholimann de Melo Balestrin. A Professora Adriana Gustavo Cardoso c o Professor Júlio
Robson Azevedo Gambarra estão de licença médica. Os Professores Claudemir da Silva Paula c Richéle Tim
dos Passos da Silva justificaram sua ausência e a Professora Fernanda EmanUele Souza Azevedo esta

participando de um evento no Instituto Nacional de Educação de.Surdos - INES". As professoras Alessandra

Bcriasi Nascimento, Giovana Alexandra Stevaiiato, Josiane Brolo Rohden e Renata Aparecida Carbone ^
Mizusakí estão afastadas para cursar Doutorado. A Chefe do DÁCIE, Proíessora Cláudia declarou aberta

reunião, passando a palavra aos conselheiros para informes. 1) Professora Kelly lembrou que nos dias 23, 24
e 25 de novembro acontecerá o 111 Seminário Museu e História em Vilhena. O evento acontecerá no campus

da Unir de Vilhena. 1.1) Hoje as 20:30 horas a professora participará de uma Roda de conversa, organizada'^^
pelo grupo HIBICUS, na qual será discutido o lema Escola Sem partido. 2) A Professõra Deisi comunicou

que no dia 08/11, no horário matiilino e no dia 28/11, noturno ocorrerão as avaliações docentes 2016/2. 3)

Professora Cláudia disse'que no dia 29 de novembro, no horário noturno acontecerá o evento local do PIBID. , \

Em seguida, foram divulgados os scguinies informes do Departamento: I) Professora Cláudia informou que -xA,
foi comunicada que a Professora Adriana apresentará um novo atestado médico e que diante deste fato o i

DACÍE deverá exclui as disciplinas Fundamentos e Prática do Ensino de Ciência e Ántropología da Educação |
do SINGU, bem como todos, os alunos matriculados nestas. 2) que recebeu do NDE o memorando n.
008/2016/NDE/DACIE/UNIR/VHA, encaminhando o Projeto da Reformulação do PPC do Curso de

. ..
J

Pedagogia, Em seguida passou-sé aos pedidos de inclusão de pauta. 1) Professora Loidl solicitou inclusão A
para homologação do Plano de Capacitação Docente 2017. 2) AChefe do Departamento. Professora Cláudia
solicitou inclusão de pauta para discussão do Memorando da Prograd n. 367 do dia 24/1.0/16 - Expedição dc

Diploma para o curso de Pedagogia de Vilhena. As inclusões foram aceitas por unanimidade. Em seguida^^.®
pá^sou-se aos itens da pauta. 1) Convaíidaçâo (^o requerimento de - deslocamento com ônus limitado

período de 24/10 a 05/11/2016 para participar do "COINES 2016 - Congresso do Instituto Nacional de

Fxiucação de Surdos", com o tema o INES de Portas Abertas. O encontro acontecerá na cidade do Rio de"^ "
Janeiro. Interessado (a); Prof* Fernanda Emanuelc Souza Azevedo. Convaíidaçâo aprovada por^^^^
unanimidade. 2) Homologação do Relatório Semestral de Atividade Docente 2016/Ida Professora Kelly

.V

'

" * ^" "

MINISTÉRIO DA KDl C AÇÃO
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DF.PARTAMnNTO ACADi-.MICC) Dl.flKNCIAS DA liDUCAÇÂÜ
Av 02(Roíary Clube), 3756. Setor 10. Bairro. Jardim .Social, Quadra' 01- l.oic. IJnico - Viihcna-RO / F.-mail. dacict/uiur

Jessie Queiroz Penafiel. Horhologaçào aprovada por unanimidade. 3) Manifestação de interesse do Pro es

/^^eSor Francisco de Carvalho. Por unanimidade o Departamento manifesta interesse ha permula do
ProfessorAgenor Francisco de Carvalho, Mestre em Educação, da Universidade Federal de Mato Grosso do
•

^

Sul, .campus de Coxim, para a Universidade Federal de Rondônia para o Çampus de VilHena,
disponibilizando um código de vaga tão logo tenhamos, possivelmente com a aposentadoria da Professora
Maria Cândida Muller, prevista para março de 2017. 4) Memorando n. 45/2016/CSG/UNiR VIlhena-RO
Solicitação de uso de salas do Bloco IV. Os conselheiros decidiram por aguardarem o início do semestre

2017/1 para analisar a permanência ou não da necessidade da troca de aula para as salas do bloco IV. 5)
Requerimento da discente Ana Paula O. Silva. O Conselho manifestou por aguardar o início do primeiro .
semestre 2017 para decidi pela mudança ou não das aulas da turma IX matutino, para as salas do bloco IV. 6)
Memorando n. 48/2016/CSG/UNIR Vilhena-RO - Utilização do gabinete 6. Os conselheiros manifestaram por

solicitar para a Direção e CSO um local adequado e de uso exclusivo do DACIE para a guarda dos brinquedos da
brinquedoièca. 7) Protocolo n° 146/DAC1E/2016. Assunto: Solicitação de Professor (a) orientador. Prot? Dr.

ivanor Luiz áuamieri. interessado (a): 'Ester Gonçalves Prata Sanches. Solicitação aprovada por
unanimidade. 8) Protocolo n.° 145/DACÍE/2016. Assunto: Solicitação de Professor (a) orientador. Prof.^ Me.

Richéle Timm dos Passos da Silva. Interessado (a): Valquiria Franceüno de Assis. Solicitação aprovada por-

unanimidade. 9) Protocolo n.'^ I50/DACÍE/2016. Assunto: Solicitação de Professdr (aj orientador. Prof. Dr;
Fábio Santos de Andrade. Interessado (a): Neuzimar Sales Miranda. Solicitação- aprovada por"

unanimidade.10) Protocolo n.° 144/2016/DAC1E/20I6. Assunto: Atestado médico. Interessado (a):-Vilma
Lima. Ficou decidido que o DACIE continuará orientando a acadêmica para conversar com os professores

para resolver as questões com respeito à avaliaçào.U) Processo n. 23118.002918/2016-47 - Progressão

Funcional, Requerente: Prof." Me. Renata Aparecida Carbone Mizusaki. Parecerista: Prof." Me. Loidi
Lorenzzí da Silva. A Professora Loidi leu seu parecer, sendo este favorável. Posto em votação, o pareoer

i- f ■

favorável foi aprovado por unanimidade.12) Homologação do Plano de Capacitação Docente 2017.
Homologação aprovada por imanimidade. 13) Memorando da Prograd/UNIR n. 367 do dia 24/10/16 -•

Expedição de Diploma para o curso de Pedagogia'de Vühena. O conselho deliberou por solicitar à Pró-'
Reitoria de Graduação esclarecimentos de quais são as prerrogativas da Portariá Normativa 40/2007,

explicitando artigo e paragrafo os quais apontam que o Cureo de Pedagogia da UNlRA/rlhena não está
aparado pelas prerrogativas supramencionarlas. Nada mais havendo a tratar, eu, Edilene de Jesus Chagai
Pinjieiro, y^uxíliar em AdministraçàOviávrei a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes.
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANO

DESPACHO m 3560/2016/DRH/UNIR
Ref.: Processo
23118.004321/2016-37
Interessado(a): Jorge Arturo Villena Medrano

Assunto: Redistribuiçâo
C l"

, V.-V ••

A PROGRAD,

■t

-"I

Encaminhamos o processo epigrafado, que trata do pedido de
Redistribuiçâo solicitado pelo docente Agenor Francisco de Carvalho, lotado na
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul campus de Coxim- MS, que requer

redistribuiçâo com permuta de código de vaga para esta IFES campus de Vilhena,
onde possui residência e família.
Considerando a iminência de aposentadoria da docente Maria

Cândida Muller, prevista para março de 2017. Encaminhamos os autos a esta
Pró-Reitoria

de

Graduação

para

conhecimento

e

manifestação

sobré

a

redistribuiçâo o requerente. Após manifestação encaminhe-se a esta DRH para
providências.

Porto Velho, 13 de dezembro de 2016.

's- íí-.. .

"

"

-íu

Ma

Ces

•)

fantos

liretor de Redq^os Humanos

Portaria no ja4/GR/UNIR/2014

FlJfrfDâi.-Âr.

FtfDERAJ. B£ H'>Níi.''N-4

ünuInUí'

J

- •'

R fi C E B I D O

-l(L ;iB

Cni

f

iS
"'V'
Av. Preskíenie Dutra, 2985 • tentro/ Porto V«lrto-RO / Gep. 78.900-500
- Fone/Fax: (69) 2182-2048/e047/2046 - E-mail; dipesi3unir.br

- .1

"V";fllLl'!.'-

, i

-

^

-A.

'"V-^

:r,.YS,::

^ . v!

. •',

:;^v. -

• ;■

. '/ V . ( *

Rs. fS T

.*

Asfe:
r

iiçte.5ít

. r

'"7

• ••- . ■- ,,

x-"-'-'
/-

' .Í'

■ /*" •'■ ■ ■

fc 'V'''

■

í

■'V'

:

W1R

: ■ .'v-'.

Ministério da Çducaçâc

';.y

te'

••-

'

' '

■ Pró-Reitoria de Graduação

'-VJ fi.

... '■ • ..-.O .,7^-

<

■.

, , // 'j,' '
-

Despacho N° 554

- .

\x..t

,■ c
'•-V,.',

'W

. , •.-.V.iV'

Referência: Processo 23118.004321/2016-37

Assunto: Redistribuição

n:
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■ V/7 ';7:'Vv. 7■ "

Interessado; Jorge Arturo Villena Medrano

■

-

iV .f|

iÊi
Para: Diretoria do Campus de Vilhena

¥■ ''V

Senhor Diretor

Restituímos o processo para que seja mantido na Direção do Campus de Vilhena até a publicação da
portaria da Professora Maria Cândida Muller, caso esta solicite aposentadoria.

■■ -.tiS

Assim que portaria de aposentadoria seja publicada, o referido processo deverá ser devolvido a
PROGRAD para as providências cabíveis.

'

Sem mais para ò momento.

•t \ ^ * •*_

. Porto Velho, 21 de dezembro de 2016. ,
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N" S3, s«l8-feira, 17 de março de 2017
ATl> N' 395. DE 14 DE MARCO DE 2017

fundaçAo umversid.ade federal

o artigo 11 do Eaialulo da UNIR; o Dccrelo Presidencial publicado no

DO RIO grande

DOU n' 222, de 21 dc novemlmt de 2016, scqlo 2, p.1; e con

PRÓ-REÍTORIA DE PLANEJAMENTO E

A VICE-REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO

Ruolve:

CMturi em Lctnu-LibrwCCHL. no período dc 20/03<20I7 a
10/06/2017, a fim de realizar Eaisgio P6s-Dou1oral junto ao De-

solve:

RETinCAÇ.^O

Aulorizu o ifuitnitniü dc MARAISA LOPES. Prufetsura

do MiguWno Supennr. louda ns Conidcnacio do cuno de Licen-

siderando o que consta no Processo n* 23118000335/2017-62, re

ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

PIAUl, ni> exercício da Reiions. luando de iuas atribuifôcf lef»s;

Nu afoalamcntu du pais dc Paula Currèa (lenning, publicado
no tX)tJ dn dia I) 122016. seçdn 2. pigina IP. nnde se l£- 'com
ânus limíladn", leia-se. 'com ânus CIAPES*

panajTKiiio de Educaiion oí lhe Dcaf and Ilearng. ds Fliger CuileKe.
em Sainl Au|usúnc na Fldndo/USA. <CaftSidetando o Atngo I*, da

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL

'a', da CF/1983, coni proventos miegrais.

An. 2* Esta Ponana enira em viga na data de sus pu-

PORTARIA N' 196. ÜE l« DF. MARCO l)E 2017

D O.l) de 24 04.2009; a Ponaria n* 025 17 - CEPEx; o Pmceaso n"

O REITOR DA FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RONDÔNIA - UNIR, no uso das atnhuicâes que lhe sin cnn-

reridas mcdiamc u anigo

NAlllR líU NASCIMENTO NOCI.T IKA

An. I* Conceder aposentadoria volimUru por Icmpo dc cooiribuiqlo à scrviduri ANAMARIA SILVEIRA, SlAFE n* 1S23982,
ocupante du Cargo dc Prufessura do Magisltno Superior, lotada no
D^rtamenlo Acadímico dc Ciâncias Humanas e Sociais do Campus
de Ji-Parend, câdigo de vaga n°2S39B3. do Quadro Permanenie de
Pessoal desta IFES, com fundamento legal no inigo 411, III. alínea

DE RONDÔNIA

Punoria n* 404/2009. du Minisicriu da Kducaçdu. publicada nu
2}|llO0ISXl/20t7-9li.

/SSN1677-7050

hlicaçlo

da Lei n° 7.011. dc 08 <fe julho de 1982;

ARI MICil/f-L TLINEIRA t)1T

PORTARIA N' 2IM, DE 16 DF MARCO DE 2017

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE Ff.DERAL DE RONDÔNIA - UNIR, no uso das atribuiçAes que lhe sio conferidas mediante o aniw 7" da Lei n* 7.011, d« 08 de Nlbo de 1982; o anigo

11 do Estatuto da UNIR, o Decreto Presidencial publicado no DOU n' 222. de 21 de novembro dc 2016, secio 2, p.I; e consldenndo c que consu no Mentoramía n* 165/201l/DRH/UNIR, de 16103/2017 e no pruceiso
■baixo relacionado, rcioive:

.An. r Nomear para n Cargo Efetivo de Professor do Magisidrto Superior de acordo ccim o Edital n* 12/0^X^4111/2015, de 06 dc outubro de 2015, publicado no DOU o' 196 de 14 de outubro de 2015, iwçto

3, pigina 32-36 e Edital dc bomolitgaqia do Resultado Final publicado no DOU n* 239, dc 15 de dezembro seção 3, pagina 34-45, tss seguintes candidatos:
1
1

l-jitermaKm

Fjifermaeem

1

PÔRTO VF1 Hô
hP
1
107619

1

Auxiliar

1

14* Navra Carla de Melo

23118.0006477017-76

An. 2' Nos (ermos do art 13. { I*, da Lei n* 8.112, dc II de dezembro de 1990. fixar o pruzo mlximo de 30 (tnnia) dias para a posse, contados da publicação desta portona.

{TA presente nomeaçia scri tomada sem cfeiiu se o candidato nomeado nio tomar posse no prazo fixado no cupul deste anigo (an. 13. { 6', da Lei n* X.Í12, de 199(1).
An 3' esta porrana eniraid em vtgor a pamr dc sua publicação no Dünn Oficial da Uniio.

AKl MUpV.TI Tri-VriRAOTT

PORTARIA N' 20,3, DF. U DE MARÇO DF 2017

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL

DU RONDÔNIA - UNIR. no uso dás atribuiçâes que lhe sAo confcridiis

mediante o artigo 7*da Lct n' 7.U11, dc 08 de julho de 1982; oarugn 11
do Estatuto da UNIR; o Uucieiu Presidencial publicado no DOU n' 222,
d: 21 dc itos-embtD de 2016, ieç6o2. p l.e considerando u quecunslano
Processo n-23118.004765/2011^72. RESOLVE;

N' 168 An I' F.aoiierar o servidor ORISVAI.DO ANTÔNIO DA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO TOCANTINS

SILVA da lunçía de Cnnrdenadot do Selor de IiulusSn e Assunlns

Comunitários. FO-2. a panir de 13 de mareo Je 2017.

/\n. 2' Nomear o servidor ANDRÉ DE PAIVA para exercer

ATO.S DE 16 DE .M.AHÇCI DE 2617

a üinvio de Coordenador do Sutor dc Inelusio c Assimtoa (Timu-

nitários, FC-2, da Divisão de Projetos c Apuio á Comunidade Uiiiversitíriu

O VICE-RP.ITOR DA FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERALDO TOCANTINS, no cieroicio da Reitoria, decignado pela
Portaria n" 1370, de 25 dc julho de 2016. publicada no DOU n* 142,
seção 2, pig. 16, no uso de suas aliibuiçâes legais, resolve:

An t' Conceder aposentadoria voluniinu por icmiio dc contnbuicin i servidora MARIA CANOIDA MULLER. SIAPE n*

N' 169 An I* Auinnzar o afastamento do pais do professor RO

louda no Departamento Acadêmico de Ciências da Educuçáo dn

pamcipar do workshop promovido pela Agenda Global paia a Pe

M^arida, para exercer a função de Professor Substiniio, Mestre, cm

Agrárias, na cidade de Uppsala, na Suécia, com ânus pata a Uni

C&ipiu de Araguaino, iin curso de Letras, coiifnrtne o Edital N" U09-

1628123. ooqiame do Cargo de Professara du Magislírlo Superior,

Compus de Viihena, código de vaga n*6771l2, doQiuidin Pc-muncnte
de PesstMl desta IFES, com fundamento legal no anigo 40, III, alínea

"a", da CF/1988, com proventos integrais.
An 2' Esta Portaria entra cm vigur na dais dc sua publicaçêo.
ARI Mltil.in TFI.SFIRA CUT

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RORAIMA
POKIAKLUi UK 15 OK .MARÇO DE 2017

GÉRIO MARTINS MAURlCTO lotado no Departamento dc Engc-

nhana de Bioxsisicmas, no período dc 18 a 24 de março de 2017. para

cuária ,Susa-niàvcl em parccns com a Universidade Sueca tlc CIEnciis
versidade Sueca de Ciènelas Agrárias e Agenda Glubal c ânus li

mitado pato a UFSJ (Processo n° 2312200464IJ/2017-64)
An. 2' Autorizar o afasumento do pais da professora MA
RIA CLARA GUIMARAES FERRER CARRILHO lotada no De-

panamenb) de Lelnu. /\nes c Cultura, no período de 28 de moiçu a
6 de abnl de 2017. para panicipor de missão dc divuleaeio de

trabalhos desenvitividos no imhito dn grura de pesquisa CNpq/UF.S]
"Case abena". nas cidades dc Retmrc c Pans. na França e cm Florença, na lislia. com únus liiiiiiodo para a UFSJ. (Pnrccssn n*
2.112200287112017-99)

Art. 3" Autorizar o afaslamcmu du pais do professor AN

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAI-

TÔNIO LUIZ RrilEIRO SAflARIZ lutado nu Depanamenlo dc Bn-

M.A. Momeado pelo Decreto PresidertciiL publicado Jin Seçio 02, dn
D.O.U de 03/03/2016. no usti de suas ainbuiçâcs legais e csuiiutórias.

gcnhuriu Mecânica, no período dc 7 a 20 dc maio dc 2017, pan

cortsidenndo o que consta no Processo n* 23129.002473/2017-57.
resolve:

pamcipar, como coordenador brasileiro, üc missão de trabalho do
Programa BRAFITBC na Universidade de Toulouse. na cidade de
Toulouse. na França, com ânus para a CAPES c ânus limiuido para a
UFSJ. (Procesao n* 23122004752/2017-15)

N' 152 DISPENSAR. A PARTIR DO DIA 14/03/2017. A PRO-

FESSORA ELAINE JARICIWA PEREIRA DE ALBUQlrtRQlíE.
matriculi SIAPE n' 1188753. da Funçio dc Coordenadora Pr6-Tcm-

pore dn Curso de Engenharia Civil, da Univeisidade Federal de Ro
raima, (FUC-OOl), designada pela Portaria n* I057/(jR de
19/12/2016, publicada na 0.0 U. em 23/12f20l6.

N' 153 Dengnar, apomr do dia 154)3/2017,a Proféssncs ELAINE JARICUNA

PEREIRA Oí AIDUQUHRQUE, mantcuii SIAPE n> 1188753, para exercer

u Funçdo de Coordenatlon do Curso de Fotgenhiria Civil, da Univenidaile Fedoa] de Rixaima, (FUC-OOl), ricita pam tan maraiatu üc02 (diiis) aixix
II I HRSOS I I KN\SI)1S Dfl N\S( IMl NU>

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO JOÃO DEL REI
POKTMÜAS no DIA 16 »K MARÇO DE 2017

O REITOR DA UNIVERSIDADE FH3ERAL OE SÂÜ

lOAO DEL-REI - UFSJ. no uso dc suai ainbuiçóes legais c esumiinas. resolve.

N« 167 An r Nomear o professor ALYSSON HELTüN SANTOS
nUüNO para exercer a funçdo de Chefe do Depanamenlo de En

N' 170 Art 1'Ntuncar cm caráter efetivo, RINA MARIANE ALVIíS

DUTRA, aprovada cm 2' lugar no concurso público para provimento

regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, a ser lotada no
21)17, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de
I3'0320I7, publituidu nu IX)U de 15/03/2017, objeto du Fztiial de
Abcnura N» «13/2017, de 31/01/2017, publicado no DOU dc

03'022017, em subsiiruiçifl ao ticular do carga Walece Rodrigues,
que se encontra de Licença AdoUinle, constante no Processo dc Se
leção N' 23101.001118.7017-79.

An 2' - A candidata icri 36 (trinta) dias tniprorrugávcis para
efetivar sua camrauição. contados a parur da data de publicação ciesle
Ato nu DÔU.
N* 68 - Alt. P- Autorizar a contrataçáu Jc ionahton Chaves Melo,

para exercer a Rinção dc Professor Subsiiiuiu, Doutor, cm regiine dc
40 (quarenta) horas semanais dc irabsllin, a ser loiedo no Campus dc
Araguaina, no curso de Zootecnia, caitibmic o Edital N' 009-2017,
Resultado Final c llomulogaçiu do Kt^ultado Final, dc UTIS^OI?,

publicado no DUU de 15 03 2017, objeto do Edilal dc Abertura N*

0037017, de 3I/0U2OI7, publicado no DOU de 03/027017. em
substituição a titular du cargo Susana Queiroz Santos Mello, que se

encontra afastada para qualificação, constante nu Processo dc Seleção

de cargo da carreira de Magistério Supenor. na área de Engenharia

N° 23101.0011187017-79.

Mecânica - uibáiei: Projclu de Máquinas - CPD 044/2016, para o

para efetivar sua eomrataçlu, cunladtis a parur da data de publicação
[leste Alu nu DOU.

Depanamentn de Engenharia de Teieeomumcaçâes e Mecairõnica,

cdiul publicado em Jl 07.2016, hitmolnaada em 19.10.2016, para o

cargo dc Professor Assíslenw-A, nivel 1, cm regime de Dedicação

Exclusiva, código de vaga 0921274, onunda da exoneração dc Eraldo

CttiZ dus Santos, publicada no DUU de 16.06.2014.

An. 2" A posse da nomeada ocorrerá no prazo de 30 (trinta)

dias

contados

ua

publicação

dcna

Portaria.

(Processo

n*

23122005817 2016-69)
N' 17i An. r Surocndcr a cessão da servidora FER-NANDA CARLOTA

NHRY, matricula SIAPE n' 1669304, poni colaboração técnica junto ao

Departaincntu tk 13iolugia. dj Universidade Federal dc Lavras, por meio

da Portaria UFSJ nu 948, dc 10 dc de/cnitxudc 2014. publicada no DOU
de 12 de dezembro dc 2014. seção 2, página 14.
An. 2' Estabelecer a prazo dc 5 (cmco) dias corridos, a
contar da publicação desta no DOU, para a servidora retomar o
efetivo desempenho das atnbuiçâcs dn cargo no Departamento de
Engenhans de Biossistemas. (Processo n' 230900138l2/20!4-62j
Estas Portarias enrram em vigor na data de publicação n no
Diário Oficial da Uniio.

genharia Mecânica. FG-I, da Pr6-rcilona de Ensinn de (õraduatto,
para o perlndu de 19.03.2017 a 18.03.2019
Este doeumento pode ser venfícado no endereço eictrãnico littp://vi'ivw.in.gm'Jirtraiii(iddodcMml.

pelo código 0002201701)700021

N< 67 - An. I*- Aulonzar a contratação de Alin^ Sousa Mendes

An. 2* - O candidalo terá 30 (tnnui) dias improrrogáveis

N' 69 - An. I*- Aulurizar a conliataçãu de Wcrmcs Dias Damasceim
Cruz, pata exercer a função de Profeisor .Subsiiiuio. Mestre, em
regime de 40 (quarenta) horas semiruis dc trabalho, a ser lotado ao

Cãmpus de Arraias, no curso dc Pedagogia, conforme u Edital N"
009-2017. Rcsullodu Final c Homologação do Rciullado Final, dc
13 03 2017, publicado no DOU de 15/037017, objeto do Edital de
Abenuru N° 0037017, Je 3I/D170I7. publicado nu DOU dc
03.4)2 2617, cm substituição a titidar do ca^o /Voa Cumém Souza

Santana, que le encontra afastada para qualificação, çonstasle no
Processo Jc Seleção N° 33101.001)187017-79
An. 2* - D candidato tcri 30 (inmi) dias inqirorro^vels
pare efetivar sua cuniralação. cmiladus a panir da data dc publicação
deste Am nu DOU.

N' 70 - An. 1*- Aulonzar a contratação dc Maciana Tomazm, para

exenroí a função de Piufcssur Substuulu. Meiire. cm regime de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, a ser lotada no Cãmpus dc
Arraias, nn curso de Turismo Patrimonial e Socinambienial, centbmic

SfRirli) AlJliUSUI ARAl.lJU Da (íAMA

o Edital N° 009-20I7, Resultado ITnal e Homologação do Resultado

CFKQl URA

Kmal, dc 13/037Ü17. publicada no DUU dc 15/037017, objeto do
Documento assinado digilulmcnie conforme MP n' 2.200-2 de 24/087001, que institui a
Infracitruiura de Chaves Públicas Uruitein - ICP-Biasíl

DIREÇÃO

BOLETIM DE SERVIÇO N9 030 de 2V0^2017-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

1.0 Fls 0*^ _
n

Rubri

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - UNIR,
LA/S 00 V
uso das atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo T da Lei n® 7.011, de 08 de julho de
1982; o artigo 11 do Estatuto da UNIR; o Decreto Presidencial publicado no DOU n° 222, de 21 de
novembro de 2016, seção 2, p.l; e considerando o que consta no Processo n" 23118.003979/2016-21,
RESOLVE:

Ari. 1® Alterar, a pedido, o Regime de Trabalho da servidora docente ADRIANA VIEIRA DA
COSTA, SIAPE n° 2078382, lotado no Departamento Acadêmico de Ciências Jurídicas, do Campiis
José Ribeiro Filho/PVH, de 20 (vinte) horas semanais para 40(quarenta) horas semanais.
Art. 2° Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N® 203/2017/GR/UNIR. PORTO VELHO,16 DE MARÇO DE 2017.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR, no
uso das atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo T da Lei n® 7.011, de 08 de julho de
1982; o artigo 11 do Estatuto da UNIR; o Decreto Presidencial publicado no DOU n® 222, de 21 de
novembro de 2016, seção 2, p.l; e considerando o que consta no Processo n® 23118.004765/2016-72,
RESOLVE:

Art. 1® Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição à servidora MARIA
CANDIDA MULLER,SIAPE n" 1628123, ocupante do Cargo de Professora do Magistério Superior,
lotada no Departamento Acadêmico de Ciências da Educação do Campus de Vilhena, código de vaga

n® 677112, do Quadro Pennanente de Pessoal desta IFES, com fundamento legal no artigo 40, III,
alínea "a", da CF/1988,com proventos integrais.
Art. 2® Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N® 204/2017/GR/UNIR. PORTO VELHO,16 DE MARÇO DE 2017.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR, no
uso das atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7° da Lei n° 7.011, de 08 de julho de
1982; o artigo 11 do Estatuto da UNIR; o Decreto Presidencial publicado no DOU n® 222, de 21 de
novembro de 2016, seção 2, p.l; e considerando o que consta no Processo n® 23118.000472/2016-16,
RESOLVE:

Art. 1® Alterar, parcialmente, o teor da Portaria n" 149/2017/GR/UNIR, de 01/03/2017,
publicada no BS n® 024, de 03/03/2017, pg. 8, que designa docentes para compor a Banca de

Avaliação do processo n° 23118.000472/2016-16, que trata da Progressão Funcional do servidor
docente HORACIO TAMADA,SIAPE n® 1528655, conforme segue:
I- Excluir: Prof." Dra. VALERIA DE OLIVEIRA, SIAPE n® 1080565;
II- Incluir: Prof. Dr. JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, SIAPE n® 0396965;

III- Designar como Presidente a Prof.^ Dra. WILMA SUELY BATISTA PEREIRA, SIAPE n°
2135385.

Art. 2® Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N® 208/2017/GR/UNIR. PORTO VELHO,20 DE MARÇO DE 2017.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR, no
uso das atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7" da Lei n® 7,011, de 08 de julho de
1982; o artigo 11 do Estatuto da UNIR; o Decreto Presidencial publicado no DOU n° 222, de 21 de

novembro de 2016, seção 2, p.l; e considerando o que consta no Processo n® 23118.000054/2017-18,
RESOLVE:

Art. 1® Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição ao servidor CARLOS
VINÍCIUS DA COSTA RAMOS, SIAPE n® 0396641, ocupante do Cargo de Professor Adjunto,
lotado no Departamento Acadêmico de Matemática - Campus de Porto Velho, código de vaga n®
307431, do Quadro Permanente de Pessoal desta IFES, com fundamento legal na Emenda
Constitucional n® 47/2005, art. 3®, com proventos integrais.
Art. 2® Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA-

.-I .'■* ) ■ ' •■ -J

DIREÇÃO DO CAMPUS DE VILHENA

vf.

Av. 02 (Rotary Clube), 3756, Setor 10, Bairro: Jardim Social. Quadra; 01, Lote: Úriico / Vilhena-RO / Cep; 76980r000

■j*S!.

Fone: 3316-4500 - Celular Inslilucional: (69) 08434^777 - b-mail: secret-vlia'g;unir.br

DESPACHO N° 015/2017/DCV/UNIRA/ilbena
? .

Referência: Processo n® 23118.004321/2016-37

Mí'. '

Assunto:
Redistribuição - Mamo.: 172/2016/DCV/UNIR, de 07/I1/2016-Servidor
Docente Agenor Francisco de Carvalho da UFMS/Coxim para UNIR Campus/Vílhena
Interessado: Jorge Arturo Vlllena Medrano

I

';v,r-V T
i- W

•' \

À Pró-Reltoria de Graduação - PROGRAD
Em atendimento ao Despacho n° 554, de 21/12/2016, constante à folha
7 deste processo, o reencaminhamos para providências, considerando que fora
publicada a Portaria de concessão de aposentadoria à servidora docente Maria
Candida Müller, no boletim de serviço n° 030, de 21/03/2017, a qual segue em

•p:

anexo.

Segue ainda, cópia da publicação da referida Portaria nq Diário Oficial
da União, n° 53, de 17/03/2017, seção 2, pág. 21.

Vilhena-RO, 22 de março de 2017.
■í
' •j
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PROF. DR, JORGE ARTURO VILLENAJMEDRANO

Diretor
/
/UNIR - Campus de Vilhená
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vPortariXn. 195/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016
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Serviço Público Federa!

Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

WoG/í:
LTlÍUm

FLI

A$S

Ofício n®. 14/2017-CPCX

Coxim,06 de abril de 2017.
Assunto: Redistribuição ex ofílcio .Agenor Francisco de Carvalho

Ao DACIE/UNIR-Vilhena

Senhora Chefe de Departamento,

Manifestamos o parecer favorável pela permuta do Servidor Docente

AGENOR FRANCISCO DE CARVALHO (SIAPE 19452785) lotado no CPCX/CFMS por
um código de vaga de vossa instituição. Informamos que o servidor está em estágio
probatório e, portanto, a solicitação de redistribuição ex officio juntada ao processo deve
partir da L*NIR.

Atenciosamente,

< V

I

^DI^ARJA
Jire.íor de Câmpus

(67)98435-1291

cpcxgufms.br

CAMPUS DE COXIM - CPCX/LFMS

.Av. Márcio Lima Nantes, S/No.- Vila da Barra - Estrada do Pantanal

SECAC (67)3291-0202 ■' SECaD (67) 3291-0218 - CEP 79400-000 - Coxim/MS - Brasil
hnp:''/w\v\v.cpcx.ufms.br e-mail: cpcx@ufms.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
REITORIA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO N°

Referência: Processo 23118.004321/2016-37

Assunto: Redistribulçâo de docente
Interessado: Jorge Arturo Villela Medrano

PARA: REITORIA

Magnífico Reitor

Encaminhamos o referido processo contendo 11 folhas, referente a redistribuiçâo do senhor
Agenor Francisco de Carvalho da UFMS/COXIM para UNIR em permuta, será disponibilizado o
código de vagas 677112 (Ata fls. 05 e DOU fls. 08), que para darmos andamento ao pedido, este
deverá ser submetido ao Reitor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para manifestação
da redisnibuição, vez que, o documento encaminhado por e-mail pelo Diretor do Câmpus não
atende a legislação, uma vez quem responde pela IFEs é o REITOR.
Segue para conhecimento e providências.
Porto Velho, 12 de abril de 2017.

Atenciosamente.

Prof. DiTjBratóiíUÍà^iihbra de Oliveira
Pi]^|Reitor de Graduação
>ortaria 394/GR/2012

.Mi
A ck
.Xh.r,'

Campus José Ribeiro Filho - BR 364, Km 9,5 - CEP: 76808-659 - Porto Velho - RO
E-mail: Droo ra d@u n i r.b r- Fone:(69)2182-2180.
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Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR
Gabinete da Reitoria
Av, Presidente Dutra, n° 2965, Centro - CEP: 76.801 -059 - Porto Velho - RO

Telefone:(69)2182-2019/2020/2028-e-mail: reiforia@unirbr

Ofício n° 126/2017/GR/UNíR

Porto Velho, 18 de abril de 2017.

A Sua Magnificência o Senhor
Professor Marcelo Augusto Santos Turine
Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Av. Costa e Silva, s/n° Bairro Universitário Cep 79070-900
Campo Grande - MS

Assunto: Redistribuição de servidor.

Magnífico Reitor,

Com nossos cumprimentos, em atenção ao pedido de redistribuição
que nos foi feito pelo servidor dessa IFES - UFMS/COXIM para a UNIR, o sr. Agenor
Francisco de Carvalho, ocupante do cargo de docente, SIARE r\° 1945278,
informamos que manifestamos interesse na referida redistribuição, tendo em vista
que em contrapartida será disponibilizado o código de vaga n° 677112.
Aproveitamos para solicitar de Vossa Magnificência manifestação
acerca do interesse na referida redistribuição, para a qual podemos dispor do
referido código de vaga como contrapartida, e desde já solicitamos que as demais
providências sejam efetuadas acerca da redistribuição do servidor.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Ari

ira Ott
or
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Serviço Público Federai
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
UFMS

Cl

331/2017- GAB/RTR

Campo Grande,27 de abril de 2017.
Do: Chefe de Gabinete da Reitoria
Para: Pró-Reitor - PROGEP.

Senhor Pró-Reitor:

Encaminhamos o processo n° 23118.004321/2015-37 para manifestação,
levando em consideração a folha 11, e manifestação da coordenação do curso de origem
(Coxim)e Conselho de Câmpus.

Atenciosamente,

Aurélio Tomaz da Silva Briltés

> còí{
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Jíntônio José^ngeío íWottt
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GABINETE DA REITORIA

Av. Costa e Silva, s/n° * Cidade Universitária

Fone:(067)3345-7010/7985/7982

79070-900 * Campo Grande(MS)
E-maii: reitoria@ufms.br * Site: http://www.ufins.br
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República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
o<X

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
UFMS

AO

GAB/PROGRAD

PROCESSO:

23118.004321/2016-37

INTERESSADO:

AGENOR FRANCISCO DE CARVALHO

ASSUNTO:

REDISTRIBUIÇÂO DA UFMS/CAMPUS DE COXIM - PARA A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - UNIR

Senhor Pró-Reitor,

Trata o presente processo de redistribmçâo para a Fundação Universidade
Federal de Rondônia - UNIR - Câmpus de Vilhena, do professor Agenor Francisco de
Carvalho, matrícula SIAPE n° 1945278, ocupante do cargo de Professor do Magistério
Superior- Classe A - Assistente A/DE,lotado no Câmpus de Coxim/CPCX.
O Diretor do Câmpus de Coxim, conforme consta nos autos (fl. 11),
manifesta de forma favorável a redistribuição em questão.

O Magnífico Reitor da UNIR, por meio do ofício n° 126/2017/GR/UNIR (fl.
13), manifesta favorável a redistribuição do referido professor, oferecendo em contrapartida a
esta UFMS,o código de vaga n° 677112.

Diante do exposto, encaminhamos para análise e manifestação, após,tramitar
a Reitoria/UFMS, para deliberação final do Magnífico Reitor.

Ressaltamos que a redistribuição de cargos no Serviço Público Federal está prevista no
art. 37 da Lei n.® 8.112/90, com a redação dada pela Lei n° 9.527/1997, e pela Portaria MP n.®

DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO/PROGEP/RTR
Cidade Universitária, s/n * Fone 067xx3345-7073

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS
httD://vww.ufms.br e-mail: dlrs.progep@üfms.br

República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

W-

57 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 2000, que disciplina
os procedimentos relativos ao referido instituto.
A redistribuição de cargos efetivos ocupados ou vagos do Ministério da

Educação e das Instituições Federais de Ensino a eles vinculados, é disciplinada pela Portaria
n.° 79 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 28 de fevereiro de 2002, DOU
de 05 de março de 2002.

Salientamos que não consta nos autos, as informações solicitadas pelo MEC
(Oficio-Circular n® 2/2017/CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC), em referência ao código de
vaga oferecido em contrapartida a esta IFE, desta forma, sugerimos que, havendo
concordância do Magnífico Reitor/UFMS, o respectivo processo seja devolvido a UNIR, para
atendimento as orientações discriminadas no oficio acima citado, e posterior encaminhamento
ao MEC para análise e demais providências.

Era

DIRS/cDRfrRWE^/UFMS

DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO/PROGEP/RTR
Cidade Universitária, s/n * Fone 067xx3345-7073

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS
httD://www.ufms.br e-mail: dirs,progep@ufms.br

Serviço Público Federal
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Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
FMS
o.

Ao Diretor do CPCX/UFMS

Referência: Processo n''23118.004321/2016-37-Unir-ViIhena-RO (823150)
Interessado: Agenor Francisco de Carvalho
Assunto: Redistribuição do CPCX para Unir-Vilhena-RO

Senhor(a) Diretor(a):

Trata-se de pedido de redistribuição formulado pelo servidor docente Agenor

Francisco de Carvalho, lotado no Câmpus do Coxim (CPCX)para a Fundação Universidade
Federal de Rondônia - Câmpus de Vilhena (Unir/RO).

Consta no presente processo a manifestação favorável da autoridade máxima da
Unir/RO, disponibilizando código de vaga n° 677112, às fls. 13.
O Diretor da Unidade se manifesta favorável às fls. 11.

Vale lembrar que, entre a disponibilização da vaga e a realização do concurso para

preenchimento da vaga são necessários, no mínimo 90 dias; e que não há possibilidade de
contratação de professor substituto para vaga originária de redistribuição.
Ante o exposto, solicitamos manifestação dessa Unidade da Administração
Setorial, de forma colegiada (Colegiado de Curso e Conselho do Câmpus), conforme

orientação da Reitoria às fls. 14; com o compromisso da realocação dos encargos didáticos
atribuídos ao docente até o preenchimento da vaga e de não cancelamento de oferta de

disciplinas até que a vaga decorrente da redistribuição seja preenchida, para que não haja
prejuízo aos acadêmicos.
Após, devolver a esta Pró-Reitoria para continuidade dos trâmites.

Campo Grande,

de

Uo de 2017.

Ruy Alberto Caetanò^CfJtrêa Filho,
Pró-Reitor de Graduação.
Pró-Reitoria de Graduação - Prograd/UFMS
- Cidade Universitária, s/n"- (67)3345-7152
79070-900 - Campo Grande(MS)
httD://w\vvv.proerad,ufms.br - sec.progradrf/jufms.br
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação
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Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
u

RESOLUÇÃO N° 26, DE 26 DE JUNHO DE 2017.
O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE LETRAS DO CÂMPUS DE COXIM da
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em
Reunião Ordinária realizada em 26 de junho de 2017, resolve:
Opinar favoravelmente pela redistribuição do servidor docente Agenor Francisco de
Carvalho(SIAPE 1945278), lotado no Câmpus de Coxim - CPCX da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul - UFMS, para o curso de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de
Rondônia- UNIR - Câmpus de Vilhena, tendo em vista que já fora disponibilizado o código de
vaga 677112.

I
MARCELO ROCHA BARROS GONÇALVES,
Presidente.

1

CÂMPUS DE COXIM - CPCX/UFMS
Av. Márcio Lima Nantes, S/No.- Vila da Barra - Estrada do Pantanal
SECAC 2202 / SECAD 2218 - CEP 79400-000 - Coxim/MS - Brasil

http://www.cpcx.ufms.br
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Fundação Universidade Federai de Mato Grosso do SiA.
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UFMS
Coxim,29 de ju

Do;

e20\2i

Marcelo Rocha Barros Gonçalves
Coordenador do Curso de Letras do CPCX

Para:

Direção de Câmpus

Assunto: Parecer Redistribuição de Docente (Agenor F. da Carvalho)

Prezado(a),

Conforme solicitação à pg. 17 do processo em tela temos a informar que o Colegiado
de Curso já se manifestou favorável à redistribuição do Docente Agenor F. de Carvalho,
mediante a disponibilização do código de vaga.
Os encargos didáticos atribuídos ao docente, desde já até a posse de novo servidor,
serão realocados para a docente Ms. Márcia C. Paganini, docente em cedência da Prefeitura
Municipal de Coxim para o Curso de Letras, UFMS.

Marcelo R.B. Gonçalves
Coordenador do Curso de Letras

Câmpus de Coxim

Ít;;Í, Dr. Msnxío R. B. Gançwíveí
CPCX/UFMS

Coordenadíií do Curso de Letras

Câmpus de Coxim - CPCX/UFMS
Av. Márcio Uma Nantes, S/No.- Vila da Barra - Estrada do Pantanal

Fone/Fax: +55(67)3291-0200/0202/0203- CEP 79400-000 - Coxim/MS- Brasil
httpi/Zwww.CDCx.ufms.br
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Serviço Público Federal
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Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
UF

RESOLUÇÃO N° 104, DE 29 DE JUNHO DE 2017.
O CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS DE COXIM da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em Reunião Ordinária
realizada em 29 de junho de 2017, resolve:

Opinar favoravelmente pela redistribuição do servidor docente Agenor Francisco de
Carvalho(SIAPE 1945278), lotado no Câmpus de Coxim - CPCX da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul - UFMS, para o curso de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de
Rondônia- UNIR - Câmpus de Vilhena, tendo em vista que já fora disponibilizado o código de
vaga 677112.

ELIENE DIAS DE OLIVEIRA,
Presidente.

1

CÂMPUS DE COXIM - CPCX/UFMS
Av. Márcio Lima Nantes, S/No.- Vila da Barra - Estrada do Pantanal
SECAC 2202/ SECAD 2218 - CEP 79400-000- Coxim/MS - Brasil

http://www.cpcx.ufms.br

Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
UFMS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

J
UFMS

Ao Chefe de Gabinete da Reitoria/UFIVIS.

Referência: Processo n° 23118.004321/2016-37 — Unir-Vilhena-RO (823150)
Interessado: Agenor Francisco de Carvalho
Assunto: Redistribuição do CPCX para Unir-Vilhena-RO

Senhor(a) Chefe:

Trata-se de pedido de redistribuição formulado pelo servidor docente Agenor
Francisco de Carvalho, lotado no Câmpus do Coxim (CPCX)para a Fundação Universidade
Federal de Rondônia - Câmpus de Vilhena(Unir/RO).
A Redistribuição é prevista no art. 37, da Lei Federal n° 8.112/90.
A Unidade da Administração Setorial, manifestou-se favorável de forma
colegiada (Colegiado de Curso e Conselho do Câmpus), inclusive com o compromisso e a
redistribuição dos encargos didáticos de responsabilidade do professor em questão, às fls. 18 a
20.

Consta no presente processo a manifestação favorável da autoridade máxima da
Unir/RO, disponibilizando código de vaga n° 677112, às fls. 13.
Ressaltamos que não há no processo as recomendações contidas no Of. Circ n°
02/2017-CGRH/Difes/Sesu-MEC.

Ante o exposto e tudo o que consta nestes autos, manifestamo-nos favoravelmente
à redistribuição do servidor docente Agenor Francisco de Carvalho, lotado no Câmpus do
Coxim (CPCX) para a Fundação Universidade Federal de Rondônia - Câmpus de Vilhena
(Unir/RO), desde que atenda as exigências legais.

Portanto, encaminhamos o processo para apreciação do Reitor e caso assim o
entenda, para continuidade dos trâmites para o deferimento do pedido.

Campo Grande, 10 de

¥

de 2017.

Ruy^Alberto Caetano Corrêa Filho,
Pró-Reitor de Graduação.

Pró-Reitoria de Graduação - Prograd/UFMS
- Cidade Universitária, s/n"- (67)3345-7152
79070-900- Campo Grande(MS)
- http://ww\v.proerad.ufms.br - sec.proerad^^ufms.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3'Andar - Bairro Zona Cívico-Admínistrativa, Brasflia/DF, CEP 70047-900
Telefone:2022-8107 e Fax:2022-8012 - http://www.mec.gov.br

Ofício-Circular

2/2017/CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC

Brasília, 28 de abril de 2017.

Aos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
C/c Dirigentes de Gestão de Pessoas das IFES

Assunto: Orientações referentes aos processos de redistribuição.

Referência:Caso

responda

a

este

Ofício, indicar

expressamente

o

Processo

n® 23000.017704/2017-73

Magníflco{a) Reítor{a),

1.

Cumprimentando-(a) cordialmente, vimos reiterar orientação da Goordenação-

Geral de Gestão de Pessoas (CGGP) deste Ministério sobre redistribuição de cargos por

reciprocidade no âmbito da União, tendo em vista o art. 37 da Lei n® 8.112/1990 e o Acórdão
n® 1.308/2014 do Plenário do Tribunal de Contas da União.

2.
Nos termos do art. 37 da Lei n- 8.112, de 1990, a redistribuição é o
deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de

pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, observados os preceitos do interesse
da administração, equivalência de vencimentos; manutenção da essência das atribuições do
cargo; vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; mesmo
nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional e compatibilidade entre as
atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. O interesse da
administração no que se refere à redistribuição está pautado na anuência mútua da instituição
de origem e da instituição de destino, nos termos da legislação vigente.
3.
Sobre procedimentos de redistribuição, o Acórdão n- 1308 do TCU, publicado no
Diário Oficial da União de 28/5/2014, espelha o art. 37 da Lei n® 8.112/1990 e esclarece que:

(...) o procedimento da "redistribuição por reciprocidade" deve ser adotado em
caráter excepcional, devendo ser observados os requisitos do art. 37 da Lei n®
8.112, de 1990, em especial o interesse da Administração, que deve estar
devidamente comprovado nos autos do processo administrativo, bem assim,
no caso de cargo vago, a inexistência de concurso público em andamento ou
em vigência para as especialidades dos caroos interessados na

•Ti

O^/

o FIS-

rfídístríbuicão. a fim de resguardar os interesses de candidatos aprovacç?, e^'
no caso de cargo ocupado, a concordância expressa do servidor (...)
nosso]

4.

No sentido de dar uniformidade e celeridade à análise e aos encaminhamentos

dos processos de redistribuição por reciprocidade que tramitam pela SEsu/MEC, e, em
consonância com os procedimentos adotados pela SETEC/MEC sobre o assunto (Ofício n®
3/2017/CGDP/DDR/SETEC/SETEC-MEC,
de
21/02/2017; fí e / .Processo
n®
23000.007545/2017-7), solicitamos que nos autos dos processos no âmbito dessa Instituição

sejam observadas obrigatoriamente as orientações a seguir, tendo em vista as exigências
legais supracitadas.

ai Manifestação formal, via ofício, dos dirigentes máximos das Instituições
envolvidas nos processos,concordando com a redistribuição e |ustíficando o
interesse da Administração no processo. Reiteramos o teor do Acórdão do
TCU supracitado, qual seja, que a "redistribuição por reciprocidade" deve ser
adotada em caráter excepcional e que o interesse da Administração deve
estar devidamente comprovado nos autos do processo administrativo.

b) No ofício, deve constar identificação completa dofal servidorfal a ser
redistribuídofal: nome, cargo, matrícula SIAPE, a instituição de origem, o
código de vaga a ser ofertado como contrapartida, o cargo a que se refere
esse código de vaga ofertado como contrapartida, o cargo a que se refere
esse código de vaga e a identificação da outra instituição envolvida. Se a
redistribuição for entre cargos ocupados, deverá constar no ofício a
identificação do servidor(a)(nome, matrícula, cargo, instituição de origem) que
será redistribuído(a) como contrapartida.
c) A redistribuição por reciprocidade, por norma, está atrelada à inexistência
de concurso público vigente ou em andamento para os cargos interessados
na redistribuição. Assim, no ofício, deve constar declaração do dirigente
máximo da instituição de que o código de vaga eventualmente ofertado não
está comprometido com concursos em andamento ou em vigência.
d)Também deve constar obrigatoriamente nos autos do processo, declaração
de concordância do servidor interessado na redistribuição.

5.
É importante lembrar que no processo de redistribuição os cargos envolvidos
devem obrigatoriamente guardar equivalência. Desse modo, na redistribuição, um professor
da carreira do Magistério Superior somente poderá ter como contrapartida outro cargo
(ocupado ou não) da carreira de Magistério Superior. O mesmo vale para ocupantes do cargo
de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). No caso de ocupante de
cargo Técnico-Administrativo, o cargo a ser ofertado em contrapartida deve ser da mesma
classe que o servidor(C, D ou E), não sendo necessário ser o mesmo cargo.
6.
Na redistribuição que envolve técnico-administrativo ocupante de cargo em
extinção ou das classes A e B, a contrapartida não é obrigatória, tendo em vista que esses
cargos não integram o Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos
(QRSTA)das IFES.
7.
Destacamos que a não observância das orientações contidas neste Ofício
poderá ensejar a devolução do processo para fins de regularização de pendências.
8.
Certos de contarmos com sua costumeira colaboração, colocamo-nos à
disposição para dirimir eventuais dúvidas.

CL-

X •

Atenciosamente,

Webster Spiguel Cassiano
Coordenador-Geral de Recursos Humanos das IFES

De acordo,

Mauro Luiz Rabelo
Diretor de Desenvolvimento da Rede de IFES

sei!a

Documento assinado eletronicamente por Webster Spiguel Cassiano, Coordenador(a)

auindlufa '—'
eletrônica

Geral, em 28/04/2017, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da
Portaria n-1.042/2015 do Ministério da Educação.

sei! a

Documento assinado eletronicamente por Mauro Luiz Rabelo, Diretor(a), em
28/04/2017, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria n1.042/2015 do Ministério da Educação.

1 assmatura l—J

elelfônica

rv

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

J http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0651984 e o código CRC D8765A07.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo n°
23000.017704/2017-73

neo65i984
UbOiyi54

■

)■-!

Serviço Púbfico Federal

Ministério da Educação

IP®

-

JS

> ^

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Su.l^^
UFMS

Processo n° 23118.004321/2016-37
Folha: 26

^

Rubrica:

Para: GAB/Progep

Para manifestar se a vaga do referido Professor atende à alínea "c" do item 4 de fls. 24 ou
se há impedimento.
Em: n-07-17.

Aurélio Tomaz da Sil^a Briltes,
Chefe de Gàbinefc da Rmtoria.
^
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GABINETE DA REITORIA

Av. Costa e Silva, s/n° * Cidade Universitária

Fone:(067)3345-7010/7985/7982
79070-900 * Campo Grande(MS)
E-mail: reitoriafS.ufins.br * Site: bttD://www.ufins.br
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UFMS

AO

GAB/PROGRAD

PROCESSO:

23118.004321/2016-37

INTERESSADO:

AGENOR FRANCISCO DE CARVALHO

ASSUNTO:

REDISTRIBUIÇÃO DA UFMS/CAMPUS DE COXIM - PARA A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - UNIR

Senhor Pró-Reitor,

Em atenção à solicitação do Chefe de Gabinete/RTR/UFMS (fl. 26), e por
se tratar este processo de redistribuição de servidor docente, encaminhamos para atendimento
as orientações do MEC contidas no ofício-circular n° 2/2017/CGRH/DIFES/SESU/SESUMEC (cópia a folha 23), mormente a letra c, do item 4, no que se refere a inexistência de
concurso público vigente ou em andamento para os cargos interessados na redistribuição,
após,tramitar a Reitoria/UFMS para análise e deliberação do Magnífico Reitor.
Ressaltamos que, conforme consta nos autos a folha 13, o Dirigente máximo
da Universidade Federal de Rondônia/UNIR, se manifesta de forma favorável a redistribuição
em tela, oferecendo a esta IFE em contrapartida o código de vaga n® 677112, porém, não

atendendo as orientaçÕes/MEC, discriminadas no ofício circular acima mencionado, no que se
refere as informações da vaga oferecida a esta IFE, assim sendo, havendo concordância por
parte do Magnífico Reitor desta UFMS, este processo deverá ser encaminhado a UNIR para
atendimento as orientações do MEC,e demais providências.

; Marques Lopes Reinoso
SIÀPE 0^X3315
/DIRSÃÍWRO^EP/Uí^MP

DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇAO/PROGEP/RTR
Cidade Universitária, s/n
'
Fone 067xx3345-7073

CEP 79070-900- Campo Grande - MS
httD://www.ufrns.br e-mail; dirs,progep@ufms.br

Serviço Público Federal
Minislério da Educaçáo

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

UFjyu^
%

Ao Chefe de Gabinete da Reitoria/UFMS.

;a.

Referência: Processo 23118.004321/2016-37 -Unir-Vilhena-RO (823150)
Interessado: Agenor Francisco de Carvalho
Assunto: Redistribuição do CPCX para Unir-Vilhena-RO

Senhor(a) Chefe:

Trata-se de pedido de redistribuição formulado pelo servidor docente Agenor
Francisco de Carvalho, lotado no Câmpus do Coxim(CPCX)para a Fundação Universidade
Federal de Rondônia - Câmpus de Vilhena(Unir/RO).
Em atenção ao solicitado às fls. 26, informamos que por se tratar de redistribuição
de servidor da UFMS para a Unir/RO, a lES que oferece o código de vaga é que deverá se
manifestar quanto a disponibilização da vaga conforme determina o Of. Circ n° 02/2017CGRH/Difes/Sesu-MEC.

Sendo assim, a UFMS deverá encaminhar este processo para a Unir/RO, caso a
decisão do Magnífico Reitor seja favorável a solicitação de redistribuição, para que a
Unir/RO, informe a condição do código de vaga e após encaminhe para o MEC para as
providências finais.

Campo Grande, 2C

de

4

de 2017.

ury Ant mio de Cas

.«.^ercícip^uv.
do
Pró-RêÍT?5r de Graduação.

Pró-Reitoria de Graduação - Prograd/UFMS
- Cidade Universitária, s/n°- (67)3345-7152
79070-900 - Campo Grande(MS)

httD://w\v\v.prograd.ufms.br - sec.proeradfr/^ufms.br

umor,

_
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Serviço Público Federal
Ministófio da Educação

Fundação Universidade Federai de Mato Grosso do Sul

j^Si*

TííMi* >

UFMS
Ofício n° 217/2017 - GAB/RTR

Campo Grande-MS, 31 de julho de 2017:

Ao Magnífico Reitor,
Ari Miguel Teixeira Ott,
Universidade Federal de Rondônia,
Porto Velho - RO.

Magnífico Reitor:

Considerando o pedido de redistribuição do servidor docente Agenor
Francisco de Carvalho da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de

Coxim, para a Universidade Federal de Rondônia, Câmpus de Vilhena, encaminhamos
o Processo n° 23118.004321/2016-37 (anexo), para atendimento as orientações do
Ministério da Educação contidas no Ofício-Circular, às folhas 23 a 25, quanto à
condição do código de vaga a ser disponibilizado.

Atenciosamente,

Lurélio Toiííaz dá Sílva Briltes,
Chefe de Gabinete da Reiioria.

1DO
mil

JSJíIMr
GABINETE DA REITORIA - GAB/RTR

Av. Costa e Silva, s/n®• Cidade Universitária

Fone:(067)3345-7010/7985/7982•79070-900 * Campo Grande(MS)
E-mail: reitorÍa@,uftns.br * Site: http://www.ufms.br

CDEF)
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AssíâuuO-y

Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Rondônia
Gabinete da Reitoria
Av, Presidente Dutra, n® 2965, Centro - CEP: 76.801-059 - Porto Velho - RO

Telefone:(69) 2182-2019/2020/2028 - e-mail: reitoria@unir.br

DESPACHO 1376/2017/GR/UNIR

Referência: Processo 23118.004321/2016-37.

Assunto: Redistribuição.
Interessado: Agenor Francisco de Carvalho.

À PRAD,
Para verificação do status do código de vaga oferecido. Na hipótese de não
haver equivalência, verificar a existência de outro disponível.

Porto Velho, 10 de agosto de 2017.
H,'.

Chefe de Gabinete Substituta

Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Rondônia

Pró-Reítoria de Administração -PRAD

DESPACHO Nfi 74:^017/PRAD/UNIR

Referência:

Processo

23118.004321/2016-37

Interessado: Agenor Francisco de Carvalho

Para: Pró-Reltoria de Graduação - PROGRAD

Assunto:

Redistribuicão da UFMS para UNIR

Solicitamos informar se o código de vaga 677112 que foi da servidora aposentada Maria
Cândida Muller está comprometido em concurso em andamento ou em previsão de concurso na
UNIR.

Porto Velho, 22 de agosto de 2017.

CHARLES DAM SOUZÀ SILVA

Pró-Reitor de Administração
Portaria nO 161/2017/GR/UNIR

fUftWCÃü W.VtK-.roAil f hu:k,.,
I in.^ _

'!(.'•iDOny, I )*ji;

recebido

Av. Presidente Dutra, n" 2965, Centro - CEP. 76.801 -059 -Porto Velho/RO

Telefone: 69.2182.2001 - E-mail: prad@unir.br

FLsAQri
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

\

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
REITORIA

EDITAL

03/2017/GR/UNIR, de 11 de julho de 2017

A Fundação Universidade Federal de Rondônia, através de seu Vice-Reitor no exercício da
Reitoria, Professor Doutor Marcelo Vergotli, mediante atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 11 do Estatuto da UNIR; pela Portaria rf 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no
DOU n° 43, de 04/03/2016, Seção 2, p.l9, e considerando a Lei 7.596, de 10 de abril de 1987; a Lei
n® 8.112, de 11 de dezembro de 1990; o Decreto n® 6.944, de 21 de agosto de 2009; a Lei n® 11.784,
de 22 de setembro de 2008; o Decreto n® 7.485, de 18 e maio de 2011, atualizado pela Lei n®
12.677, de 25 de junho de 2012, pela Portaria Interministerial n® 405, de 30 de agosto de 2012; a
Lei n® 12.772, de 28 de dezembro de 2012, alterada pela Lei n® 12.863, de 24 de setembro de 2013;
a Lei n® 12.990, de 09 de junho de 2014; o Decreto n® 8.259, de 29 de maio de 2014; a Instrução
Normativan® 022/UNIR/GR/20I7, de I9de junho de 2017; a Portaria n® 1.181,de 19de setembro

de 2012; a Portaria Interministerial n® 46I/MPOG, de 20 de novembro de 2013, de professor
equivalente; a Portaria n® L178/MEC, de 5 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial da
União n® 237, de 6 de dezembro de 2013; a Resolução 303/CONSEA/UN1R/2013; e os Atos
Decisórios do Conselho Superior Acadêmico números: 270, 219, 220, 222, 332, 224, 230, 410 e
416, toma pública a abertura das inscrições para Concurso Público de Provas e Títulos para o
provimento do cargo de Professor de Magistério Superior, conforme informações constantes no
item 2.2.
1. DO CONCURSO

1.1.0 Concurso Público deste Edital destina-se ao provimento de cargo de Professor do Magistério
Superior da Carreira do Magistério Superior no primeiro nível de vencimento da Classe A da
denominação correspondente ao título na forma do Anexo 111 da Lei n° 12.772/2012 e alterada pela
Lei n° 12.863/2013 para exercício de suas atividades na Universidade Federal de Rondônia.
1.2. A inscrição do candidato implica ciência e tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.3. Este Concurso Público será operacionalizado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD),
podendo, para esse fim, publicar atos, avisos, convocações, comunicados e demais
regulamentações,
tudo
sendo
divulgado
no
endereço
eletrônico:
http://www.DrocessoseIetivo.unir.br/.
1.4. Os horários que vierem a ser estabelecidos para a realização do certame terão como
referência o horário do Estado de Rondônia.

1.5. Na contagem dos prazos devem ser excluídos o dia da publicação e incluídos o dia do
vencimento.

1.6. A Pró-Reitoria de Graduação poderá requisitar os serviços de outros setores da UNIR
necessários à realização do concurso.
1.7. Os trabalhos sob a coordenação da Pró-Reitoria de Graduação terminarão quando da
publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União.
1.8. Caberá á Diretoria de Recursos Humanos e à Pró-Reitoria de Administração realizar os

procedimentos e as providências necessárias para a contratação dos candidatos aprovados e
classificados.

1.9. O Chefe do Departamento para o qual a vaga do concurso é destinada, caso não tenha os
impedimentos constantes no item 8.9, terá a responsabilidade de auxiliar a Banca Examinadora,
inclusive, no que diz respeito à entrega final da documentação do concurso (atas, divulgação dos
resultados parciais e finais) à Pró-Reitoria de Graduação.

2. DAS VAGAS

v ...

2.1 . O Concurso Público de que trata o presente Edital tem por objetivo suprir vagas parà^críargõ
de Professor do Magistério Superior da UNIR,conforme quadro de vagas abaixo.

2.1.1. Para as vagas ofertadas neste certame, foi realizado sorteio para definir quais as
áreas/subáreas foram alocadas para vagas reservadas a pessoa com deficiência e a candidatos
negros, atendendo percentual de 5% e 20%, respectivamente, do total de vagas (art.lO da Instrução
Normativa n° 022/UNIR/GR/2017, de 19 de junho de 2017).

Códigos
Vi^s

Campus

Departamento

Área'

Subárea*

Requisito

RT

Ciasse

de

Vaeas
1

Aríquemes

Educação

Educação

Mestrado na
área

(70800006)

DE

Assistente
A

307542

Ciência e
1

Aríquemes

Engenharia de

Tecnologia de

Engenharia de Alimentos

Graduação na

Alimentos

Alimentos

(50703005)

área

8S6S83

DE

Auxiliar

DE

Auxiliar

261515

DE

Adjunto

920672

DE

Adjunto

253983

DE

Adjimto

926202

Assistente

916597

(50700006)

l

1

1

Aríquemes

Caçoai

Ji-Paraná

Engenharia de
Alimentes

Engenharia de
Produção

Ciências
Humanas e
Sociais

1

Ji-Paraná

Educação
Intercultural

1*NE

1

Ji-Paraná

Porto
Velho

1

Porto

Velho
1

1

Porto
Velho

Matemática e
Estatística

Administração
Artes

Artes

Engenharia de
Produção
(30800005)

Educação
(70800006)

Biblioteconomia

Porto
Velho

Biologia

área

E)outorado na
-

área

Tópicos Específicos de

Doutorado na

Educação (70807000)

área

Biologia Geral (20100000)

Probabilidade

Estatística (10202005)

e Estatística

Probabilidade e Estatística

(10200002)

Aplicada(10200002)

Administração
(60200006)
Artes

(8030006)

Doutorado na
área

(2.0000006)

Artes do Vídeo (80309003)
Fotografia (80307000)
Artes Plásticas(80302009)

Mestrado na
área

DE

Doutorado na
área

DE

Adjunto A

307481

DE

Adjunto A

920762

DE

Adjunto A

DE

Auxiliar

DE

Adjunto

DE

Adjunto A

920678

DE

Adjunto A

929830

DE

Adjunto

Doutorado na
área

Artes

Teatro (80305008)

Doutorado na

(8030006)

Música(8030300)

área

Biblioteconomia

Graduação na

(60702001)

área

Ensino

Ensino de Ciências e

Doutorado na

(90200000)

Matemática (90201000)

área

Informação
(60700009)

1

Graduação na

Ciências

Biológicas

Ciência da

Porto
Velho

Engenharia
Química
(30600006)

A

896998

920735

307508

Projeto de Arquitetura e
Urbanismo(60402008);
l

Porto
Velho

Arquitetura e
Engenharia Civil

Urbanismo

(60400005)

Planejamento e Projetos de
Edificação (60402016);

Doutorado na

Planejamento do Espaço

área

Urbano(60402024);

Planejamento e Projeto de
Equipamento (60402032)

I ^NE

Porto
Velho

Engenharia
Engenharia Civil

Civil

(30100003)

Construção Civil
(30101000); Materiais e
Componentes de

Doutorado na

Construção (30101018);

área

Instalações Prediais
(30101034)

1 •NE

Porto
Velho

2+ *1

Porto

NE

\%lho

Geografia
Matemática

Geografia
(70600007)

Doutorado na
■

área

Matemática

(10100008)

Mestrado na
-

área

DE

Assistente
A

307458
307434

307403
307431

Medicina
1

Porto
Velho

Medicina

(400100006)
Medicina 1, II

Ginecologia e Obstetrícia

Especialização

(40I0I150)

na área

T20

Auxiliar

928007

Intervenção Terapêutica

Doutorado na

DE

Adjunto A

307711

elll
1

Porto

Psicologia

Psicoloeia

(70700001)

\felho

(70710015); Tratamento e
Prevenção Psicológica
(70710007); Relações
Interpessoais;(70705011)
Processos Grupais e de

^a

Comunicação;(70705020)

Programas de Atendimento
Comunitário(70710023)
Rolim de

1

Educaçto

Moura

Educação
(70800006)

Ensino Aprendizagem
(70804001); Métodos e

Mestrado na

Técnicas de Ensino

área

DE

Assistente
A

307676

(70804028)
1

♦♦PCD
1

1

Rolim de
Moura

Educação

Rolim de
Moura

Educação

Rolim de
Moura

Educação
(Curso Educação
do Campo)

Doutorado na

(70800006)

Educação (70807000)

área

Letras e Artes

(80000002)

História

Moura

1 ♦NE

Tópicos Específicos de

Lingüística,

Rolim de

1

Educação

Rolim de

História

Moura

Língua Portuguesa;
(80201008)

Ensino

Ensino de Ciências e

(90200000)

Matemática (90201000)

História

História Moderna e

(70500002)

Conlemporinca (70503001)

História

Ensino de História
(70505004)

(70500002)

DE

Adjunto A

307561

Mestrado na
área

DE

Assistente
A

856929

Doutorado na
área

DE

Adjunto A

929580

E)ouiorado na
área

DE

Adjunto A

896981

DE

Adjunto A

307426

Doutorado na
área

26

NIIMERO TOTAL DE VAGAS DO CONCURSO

LEGENDAS e OBSERVAÇÕES:
RT - Regime de Trabalho
DE - Dedicação Exclusiva

*Vaga preferencialmente para reserva de vaga para negros (NE)
♦♦Vaga preferencialmente para Pessoas com Deficiência (PCD)

' Área e Subárea segundo tabela Capes

2.3. As áreas ou subáreas do conhecimento têm por base as constantes da Tabela das Áreas da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vigentes à data de
publicação do edital do concurso.
2.4. Só serão considerados os títulos dos programas de mestrado e doutorado apresentados pelos
candidatos classificados pela CAPES dentro da área de conhecimento estabelecida como requisito
para sua respectiva posse.

3. DA REMUNERAÇÃO, DO REGIME DE TRABALHO E DA TITULAÇÃO
3.1. O candidato selecionado ingressará, nos termos da Lei n° 12.772/2012, no nível 1 da Classe A,
com denominação de:
a) Adjunto A - se Doutor;
b) Assistente A - se Mestre;
c) Auxiliar - se Graduado ou Especialista.
3.2. A remuneração inicial será composta pelo Vencimento Básico (VB), Auxílio-Alimentaçao e
Retribuição por Titulação, conforme tabela abaixo:
Regime de

Auxílio-

Trabalho

Alimentaçâo

T-20

R$ 229,00

DE

R$ 458,00

VB

Retribuição por Titulação
Aperfeiçoamento

Especialização

Mestrado

Doutorado

R$2.236,29

R$ 95,44

R$ 171,79

R$531,73

R$1.068,78

R$ 4.446,51

R$391,01

R$ 683,29

R$ 2.140,15

R$5.123,90

3.2.1. O Professor submetido ao regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE) fica
obrigado a prestar 40 horas semanais de trabalho em tempo integral, bem como impedido de
exercer outra atividade remunerada pública ou privada, conforme legislação, ou mesmo advocacia
privada.
3.2.2. O Professor submetido ao regime de trabalho de 20 horas fica obrigado a prestar 20 horas
semanais de trabalho em turnos a ser determinado pelo seu Departamento Acadêmico de lotação.
3.2.3. As jornadas de trabalho poderão ser desenvolvidas nos turnos matutino, vespertino e
noturno, inclusive, nos finais de semana, a depender do caso concreto, conforme a necessidade da
Fundação Universidade Federal de Rondônia.
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Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Rondônia
Pró-Reitoria de Graduação
DESPACHO N'

Referência; Processo 23118.004321/2016-37

Assunto: Redistribuição de docente da UFMS para a UNIR/Campus Vilhena
Interessado: Agenor Francisco de Carvalho
Para; Pró-Reitoria de Administração -PRAD

Senhor Pró-Reitor,

Informamos que o código de vaga 677112 não está comprometido no concurso que
está em andamento, Edital N° 03/2017/GR/UNIR, conforme anexo ou em previsão de concurso
futuro.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Porto Velho, 04 de setembro de 2017.

Prof. Jprgd tfükz Coimbra de Oliveira
^ró-t^iior de Graduação
Pirtaria394/GR/2012

Campus José Ribeiro Filho - BR 364, Km 9,5 - CEP: 76808-659 - Porto Velho - RO
Email: prograd@unir.br-Fone:(69)2182-2180.

'V

de

Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Rondônia
Pró-Reitoria de Administração - PRAD

DESPACHO Nfi 789/PRAD/2017

Referência:

Processo 23118.004321/2016-37

Interessado: Agenor Francisco de Carvalho
Para:

Reitoria

Assunto:

Redistríbulcão

Considerando a solicitação de Informação em atendimento às orientações acerca da
redistribuição pelo MEC, fts. 23 a 25, encaminhamos a resposta contida no Despacho n®

319/PROGRAD, o quai sinaliza o não comprometimento do código de vaga com concursos em
andamento.

Desta maneira, poder-se-á dar andamento ao processo conforme consta às fis. 28,
encaminhando os autos ao Ministério da Educação - MEC para efetivar a redistribuição
pretendida.

Porto Velho, 06 de setembro de 2017.

^ 1'

RtESDAM SOUZA SILVA

Pró'Reitor de Administração
Portaria
161/2017/GR/UNIR

f

UW/R/GF?

1

Ho^o ÍÍ_Z ,33 1
A»': r-n iÍDCl
Av. Presidente Dutra, n° 2965. Centro - CbP. 76.801-059 - Porto VelhtvRO

Telefone; 69.2I82-20ÜI - B-mail: prad@unir.br

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR
Gabinete da Reitoria
Av. Presidente Dutra, n° 2965, Centro - CEP: 76.801-C56 - Porto Velho - RO

Telefone:(69) 2182-2019/202C'2028 - e-mail: reitoria@unir.br

Ofício n° 367/2017/GR/UNIR

Porto Velho, 25 de setembro de 2017.

A Sua Magnificência o Senhor
Professor Marcelo Augusto Santos Turine
Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Av. Costa e Silva, s/n° Bairro Universitário Cep 79070-900
Campo Grande - MS

Assunto: Redistribuiçâo de servidor.

Magnífico Reitor,
Com nossos cumprimentos, em atenção ao pedido de redistribuiçâo

do servidor Agenor Francisco de Carvalho ocupante do cargo de docente. SIAPE n°
1945278, dessa IFES - UFMS/COXIM para a UNIR, campus de Vilhena,
informamos, conforme o Despacho n° 789/PRAD/2017, de 06/09/2017, que
encaminha resposta contida no Despacho n® 319/PROGRAD, o qual sinaliza o não
comprometimento do código de vaga 677112 com concursos em andamento,

atendendo então às orientações referentes aos processos de redistribuiçâo do
Ministério da Educação.
Sendo assim, poder-se-á da' andamento ao processo, com posterior

encaminhamento dos autos ao MEC, com vistas à efetivação da pretendida
redistribuiçâo.

Atenciosamente,

Prof. Úr. Marcelo Vergotti
/

Vice-Reitor iap''exercício da Reitoria

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR
Gabinete da Reitoria
Av. Presidente Dutra, n° 2965. Centro — CEP: 76.801-059 — Porto Veiho — RO
Telefone:(69) 2182-2019/2020/2028 - e-mail: reitoria@unir.br

Ofício n° 367/2017/GR/UNIR

Porto Velho, 25 de setembro de 2017.

A Sua Magnificência o Senhor
Professor Marcelo Augusto Santos Turine
Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Av. Costa e Silva, s/n° Bairro Universitário Cep 79070-900
Campo Grande - MS

Assunto: Redistribuição de servidor

Magnífico Reitor,

Com nossos cumprimentos, em atenção ao pedido de redistribuição

do servidor Agenor Francisco de Carvalho, ocupante do cargo de docente, SIAPE n°
1945278, dessa IFES - UFMS/COXIM para a UNIR, campus de Vilhena,
informamos, conforme o Despacho n° 789/PRAD/2017, de 06/09/2017, que
encaminha resposta contida no Despacho n° 319/PROGRAD, o qual sinaliza o não

comprometimento do código de vaga 677112 com concursos em andamento,
atendendo então ás orientações referentes aos processos de redistribuição do
Ministério da Educação.

Sendo assim, poder-se-à dar andamento ao processo, com posterior
encaminhamento dos autos ao MEC, com vistas à efetivação da pretendida
redistribuição.

Atenciosamente,

Profí^ Dr. Marcelp Vergotti

//
Vice-Reitor no exercício da Reitoria

•gsnsÊ
Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

km

UFMS

Ofício n° 342/2017-RTR

Campo Grande - MS,6 de outubro de 2017.

Ao Senhor,
Laércio Roberto Lemos de Souza,
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas - CGGP/SA/MEC,
Brasília-DF.

Senhor Coordenador-Geral:

Manifestamos nossa anuência à redistribuição do servidor Agenor

Francisco de Carvalho, matrícula Siape rf 1945278, ocupante do cargo de Professor do

Magistério Superior, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS,
Câmpus de Coxim, para a Universidade Federal de Rondônia - UNIR, Câmpus de
Vilhena, com a contrapartida do código de vaga n° 677112, que não está

comprometido com qualquer concurso em andamento ou em vigência, do cargo de
Professor do Magistério Superior.
Encaminhamos anexo o Processo n° 23118.004321/2016-37 para as

providências necessárias.

Atenciosamente,

areei
rtüT

REITORIA - RTR

Av. Costa e Silva, s/n® * Cidade Universitária

Fone:(067)3345-7010/7985/7982
79070-900 * Campo Grande(MS)
E-mail: reitoria@ufms.br * Site: http://www.ufms.br

usto Santos Turine,

/

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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Ao Senhor,
Laércio Roberto Lemos de Souza,

Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas - CGGP/SA/MEC,

Esplanada dos Ministérios, Ministério da Educação, Bloco L, Anexo I, 3° Andar, Sala 312
Brasília - DF.
70047-900.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SGAS Av. L2 Sul Quadra 607 Lote 50
70200-670 Brasília DF

OFÍCIO nº 89/CEB/CNE/MEC/2017
Brasília (DF), 9 de outubro de 2017.
Ao Vereador
HENRIQUE BRAGA
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Avenida dos Andradas, 3.100
30260-900 Belo Horizonte MG

Senhor Presidente,
1.
Recebemos neste Conselho Nacional de Educação o Ofício DIRLEG n°
4.000/17, aqui protocolado sob o nº 23001.000763/2017-01, por meio do qual foi
encaminhado o Requerimento de Comissão n° 1.068/2017, de autoria da Vereadora Cida
Falabella.
2.
Trata-se do Projeto nº 274/2017, que institui, no âmbito do sistema municipal
de ensino, o “Programa Escola sem Partido”, solicitando o posicionamento deste CNE sobre o
tema.
3.
Gostaríamos de informar que esta Câmara de Educação Básica tem recebido
inúmeros questionamentos relacionados ao assunto, razão pela qual o tema está sendo
analisado, para fins de emissão de Parecer.
Atenciosamente,

JOSÉ FRANCISCO SOARES
Presidente da Câmara de Educação Básica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Diretoria de Currículos e Educação Integral (DICEI)
Coordenação Geral de Ensino Médio (COEM)

Consultor: Elizabete Aparecida Pereira
Ministério da Educação – Secretaria de Educação Básica – Diretoria de Currículos e
Educação Integral (DICEI) – Coordenação Geral de Ensino Médio (COEM)

PROJETO UNESCO 914BRZ1041 - SEB

EDITAL Nº 10/2017
PRODUTO Nº 001 –

(Documento técnico contendo estudo analítico acerca dos
temas formalizados nos projetos de lei com foco no ensino
fundamental e no ensino médio).

Autenticação Consultor

Brasília, 14 de setembro de 2017.
Assinatura do Consultor:

Aprovação do Supervisor
Atesto que os serviços foram prestados conforme estabelecido no Contrato de
Consultoria.
Brasília, ____________________.
Assinatura e Carimbo
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APRESENTAÇÃO

A presente consultoria tem por objetivo mapear os Projetos de Lei relacionados ao
tema do Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas Casas do Congresso Nacional, no período
de 01/01/2012 a 31/07/2017, com vistas a cartografar a produção legislativa sobre essa
temática em âmbito federal, por meio de proposituras apresentadas no período supracitado,
para conformação das referidas etapas da Educação Básica, visando à identificação de temas
recorrentes, priorizados, emergentes, restritos, omitidos, contribuindo para subsidiar a
atualização do marco regulatório da Educação Básica.
Metodologicamente, estabelecida a compreensão do que seja um Projeto de Lei,
distinguindo-o de outras proposições, a investigação transitou por duas vertentes, de ordem
quantitativa e qualitativa. O primeiro caminho foi trilhado por meio do inventário não apenas
destas iniciativas, mas também de Propostas de Emendas Constitucionais, a partir de buscas
realizadas nos sites do Senado e da Câmara dos Deputados, no interregno acima definido,
identificando-se a propositura, data de apresentação, autoria, ementa, conteúdo, indexação ou
análise pela Comissão de Educação e status de sua tramitação. Já o segundo percurso buscou
sistematizar o quantitativo encontrado, detectando os temas abordados, a partir da ementa e
corpo do texto.
A pesquisa culminou na sistematização de 828 iniciativas legislativas, incluindo
arquivadas, transformadas em normas jurídicas ou vetadas, mediante a definição e aplicação
de critérios de análise do material catalogado que partiram da Constituição Federal, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394/96 e termo de referência, a possibilitar
um norteamento daquilo que vem sendo pensado, produzido e debatido, revelar os múltiplos
enfoques e perspectivas, tendo em vista que a consolidação da diretrizes e bases da educação
é matéria objeto de contínua construção, a partir das demandas e anseios da sociedade.
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1. INTRODUÇÃO

A presente consultoria tem por objetivo, neste momento, à elaboração de estudo
analítico acerca de temas formalizados em Projetos de Lei com foco na temática do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, por meio do levantamento destes temas em propostas
apresentadas no âmbito do Senado e Câmara dos Deputados, durante os últimos cinco anos,
analisando-os e categorizando-os segundo assunto tratado (estrutura curricular, novas
disciplinas, infraestrutura, metodologias, atendimento de populações específicas, espaço
físico, atendimento de estudantes em diferentes situações de risco, certificação, dentre outros).
A razão desse estudo decorre de um objetivo mais abrangente, que envolve o estudo
analítico acerca dos temas formalizados nos referidos projetos de lei, incluindo as principais
demandas que, direta ou indiretamente, podem impactar na mudança do marco regulatório do
ensino fundamental e do ensino médio, igualmente dispondo sobre temas que não estão
contemplados pela legislação educacional atual, para verificar se os mesmos, na legislação
que rege o contexto atual da educação básica, merecem espaço e atenção para discussão.
E por que uma Cartografia da produção legislativa envolvendo o Ensino Fundamental
e o Ensino Médio? A resposta decorre da necessidade de organizar um acervo que sirva de
referencial para subsidiar o Ministério da Educação na tarefa de atualização do marco
regulatório da Educação Básica, contribuindo para um norteamento daquilo que vem sendo
pensado e produzido legislativamente, revelando os múltiplos enfoques e perspectivas, tendo
em vista que a consolidação da diretrizes e bases da educação é matéria objeto de contínua
construção (re)organizando e (re)formulando o que hoje existe a partir das demandas e
anseios da sociedade.

1

Por certo, os projetos de lei em trâmite podem alterar consideravelmente o marco
regulatório vigente, pois as hodiernas Diretrizes Curriculares Nacionais, também estas passam
por avaliação, sobretudo por conta da mobilização e articulação de atores dos sistemas
educativos de nível nacional, estadual e municipal.
Para pensar a importância prospectiva que estes projetos têm, basta olhar pelo retrovisor
da história, no curso de vinte anos de vigência da Lei 9.394/96, que dispôs sobre Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, para encontrar a importância retrospectiva de diversos projetos
de lei que foram apresentados, votados e aprovados no Congresso Nacional e uma vez
sancionados e promulgados como lei, nela introduziram inúmeras alterações ou repercussões,
particularmente no referente à Educação Básica, em suas diferentes etapas e modalidades1,
muitas das quais promovendo modificações de relevância social.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (2013, p. 12) é
possível afirmar, indubitavelmente, “que ainda está em curso o processo de implementação
dos princípios e das finalidades definidos constitucional e legalmente para orientar o projeto
educativo do País, cujos resultados ainda não são satisfatórios”.
Para tanto, antes de saber para onde vamos, é preciso situar onde estamos, uma vez
que os ventos não ajudam quem não sabe que direção seguir. Daí a importância do Estado da
Arte nestas Etapas da Educação Básica, identificando quantitativamente todas iniciativas

1

Dentre outros, destaque para a Lei nº 12.061/2009, que alterou o inciso II do art. 4º e o inciso VI do art. 10 da
LDB, para assegurar o acesso de todos os interessados ao Ensino Médio público; Lei nº 11.788/2008, que alterou
o art. 82, sobre o estágio de estudantes; Lei nº 11.700/2008: incluiu o inciso X no artigo 4º, fixando como dever
do Estado efetivar a garantia de vaga na escola pública de Educação Infantil ou de Ensino Fundamental mais
próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade; Lei nº
11.684/2008, que incluiu Filosofia e Sociologia como obrigatórias no Ensino Médio; Lei nº 11.525/2007, que
acrescentou § 5º ao art. 32, incluindo conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes no currículo
do Ensino Fundamental; Lei nº 11.274/2006, que alterou a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87, dispondo sobre a
duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de
idade; Lei nº 10.709/2003: acrescentou incisos aos arts. 10 e 11, referentes ao transporte escolar, Lei nº
9.475/1997: deu nova redação ao art. 33, referente ao ensino religioso, prevendo a obrigatoriedade do respeito à
diversidade cultural religiosa do Brasil.
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legislativas produzidas nesse campo, para numa segunda etapa, analisar qualitativamente os
dados coligidos.
O documento técnico ora apresentado é produto que contempla estudo analítico que
tem como referência o diagnóstico dos Projetos de Lei com temas que focalizam o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio. Para tanto, procedeu-se ao levantamento de temas nas
referidas proposituras legislativas formalizadas sobre as temáticas supracitadas junto ao
Congresso Nacional, durante os últimos cinco anos. Posteriormente ao mapeamento destas
iniciativas legislativas, foi procedida uma análise das mesmas, a partir da categorização dos
temas focalizados no âmbito do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, tais como estrutura
escolar, novas disciplinas, infraestrutura, metodologias aplicadas, atendimentos de estudantes
oriundos de populações específicas e sob diferentes situações de risco, certificação, dentro
outros), o que será oportunamente analisado, no Produto 3, sob o enfoque de principais
demandas que, direta ou indiretamente, podem impactar na mudança do marco regulatório do
ensino fundamental e do ensino médio, sobretudo temas ainda não contemplados pela
legislação educacional vigente.
Nos termos do que foi estipulado à consultora, o levantamento dos Projetos de Lei
compreende os últimos cinco anos, não tendo sido especificado se o referido período seguiria
a sistemática de ano civil (11 de janeiro a 31 de dezembro), ou poderia considerar 60 meses
retroativos ao início da pesquisa (19.07.2012 18.07.2017) ou se deveria levar em consideração
os períodos próprios de trabalho parlamentar.
Diante disso, metodologicamente, optou-se por conjugar o período concebido como
ano civil com o período de sessão legislativa ordinária das Casas do Congresso Nacional,
senão vejamos.
A sessão legislativa corresponde ao período de trabalho parlamentar durante o ano,
sendo dividida em sessão legislativa ordinária e extraordinária. A sessão legislativa ordinária
3

corresponde ao calendário anual de atividade normal do Congresso Nacional, com início em 2
de fevereiro e encerramento em 22 de dezembro, sob recesso parlamentar de 18 a 31 de
julho2.
A contar do ano seguinte ao das eleições parlamentares, cada quatro sessões
legislativas compõem o que se denomina Legislatura, que corresponde ao período de 4 anos
que exatamente coincidente com a duração do mandato de um deputado (art. 44, CF/88),
iniciando em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição, quando se dá a posse desse
parlamentar, com término em 31 de janeiro do ano seguinte à eleição subsequente.
Hodiernamente, a 55ª Legislatura teve início em 01/02/2016 e encerrará em 31/01/2019.
Assim, tendo optado por conjugar o período concebido como ano civil (1º de janeiro a
31 de dezembro) com o período de sessão legislativa ordinária das Casas do Congresso
Nacional (02 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro), o lapso temporal
utilizado para o levantamento abrange Projetos de Lei apresentados no período de 01.01.2012
(último mês da primeira sessão legislativa da 54ª Legislatura) até 17 de julho de 2017
(véspera do recesso da 3ª Sessão Legislativa da 55ª Legislatura), que igualmente abrangem
cinco anos civis inteiros (01.01.2012 a 31.12.2016) e 60 meses anteriores retroativos à
assinatura do contrato e início da pesquisa).

2

Todavia, a sessão legislativa ordinária não será interrompida para recesso enquanto não for aprovado o Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Congresso Nacional. Já a sessão legislativa extraordinária ocorre apenas
mediante convocação extraordinária do Congresso Nacional e somente para deliberar matéria objeto da
convocação, consoante art. 57 da Constituição Federal de 1988, na redação dada pelas Emendas Constitucionais
32/2001 e 50/2006.
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2. OBJETIVO

Considerando que o Produto do estudo analítico realizado ora apresentado compreende
tão somente uma parcela da consultoria contratada, seu objetivo, neste momento, é o de
identificar e analisar temas formalizados em Projetos de Lei com foco na temática do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, por meio do levantamento destes temas em propostas
apresentadas no âmbito do Senado e Câmara dos Deputados, durante os últimos cinco anos
(01.01.2012 a 31.07.2017), analisando-os e categorizando-os segundo assunto tratado
(estrutura curricular, novas disciplinas, infraestrutura, metodologias, atendimento de
populações específicas, espaço físico, atendimento de estudantes em diferentes situações de
risco, certificação, dentre outros), visando organizar um acervo que sirva de referencial que
subsidie o trabalho do Ministério da Educação contribuindo para a atualização do marco
regulatório da Educação Básica e possibilitando um norteamento daquilo que foi produzido e
vem sendo pensado e debatido legislativamente, revelando os múltiplos enfoques e
perspectivas, tendo em vista que a consolidação da diretrizes e bases da educação é matéria
objeto de contínua construção, a partir das demandas e anseios da sociedade.
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3. MATERIAIS E MÉTODO

O levantamento teve início em 19 de julho de 2017, data de assinatura do contrato n.
AS-1885/2017, sendo a primeira parte do estudo desenvolvida até 14.09.2017, data da
apresentação do Relatório Parcial sob a metodologia doravante referida.
Previamente à quantificação dos projetos de lei, era preciso a compreensão do que seja
um Projeto de Lei. Assim, foi coletado material bibliográfico tendente a identificar o que seria
objeto de pesquisa quantitativa, distinguindo-o de demais proposituras legislativas referidas
pela Constituição Federal, seguido de uma leitura do material coletado para aprofundamento
da temática e sistematização.
Uma vez delimitado o que se queria buscar, teve sequência a técnica de pesquisa
documental e quantitativa, que embora guarde semelhança com a bibliográfica, difere
essencialmente quanto à natureza das fontes, compreendendo materiais não submetidos a
tratamento analítico, o que seria feito num segundo momento.
A quantificação dos projetos de lei foi possível em virtude do mapeamento realizado
junto ao site do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, uma vez que estes endereços
registram as iniciativas legislativas apresentadas por seus congressistas. A partir do
mapeamento destas propostas legislativas apresentadas no período de 01.01.2012 a
31.07.2017 foi possível localizar cada projeto de lei e sua tramitação.
Quantificados os Projetos de Lei, a pesquisa foi conduzida dentro de uma abordagem
qualitativa, etapa de estudo que emprega a técnica da análise documental (VALA, 1986),
tomando-se como referência a ementa e redação das propostas legislativas selecionadas.
LAKATOS (2008, p. 283) traz a definição de SABINO (1996, p. 204), para quem a
análise quantitativa é realizada ‘com informação numérica resultante da investigação’ que ‘se
apresentará como um conjunto de quadros, tabelas e medidas’.
6

Assim, a partir do mapeamento de todos os projetos de lei no período compreendido
entre 01.01.2012 a 31.07.2017 foram sistematizadas no âmbito do Senado Federal um total de
145 proposições:
- 10 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) tramitando;
- 2 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) arquivadas;
- 69 Projetos de Lei do Senado, ali iniciados, tramitando;
- 2 Projetos de Lei Complementar do Senado, ali iniciados, tramitando;
- 21 Projetos de Lei do Senado, ali iniciados, arquivados;
- 17 Projetos de Lei do Senado, ali iniciados, remetidos à Câmara dos Deputados;
- 14 Projetos de Lei tramitando no Senado, com origem na Câmara dos Deputados;
- 3 Projetos de Lei oriundo da Câmara dos Deputados, arquivados no Senado;
- 1 Projetos de Lei do Senado que resultou em norma jurídica.
- 6 Projetos de Lei da Câmara dos Deputados, que resultaram em norma jurídica.

A realização da coleta ainda prosseguiu no período compreendido entre 19 de julho de 2017,
data de assinatura do contrato n. AS-1885/2017, até 14.09.2017, data da apresentação do
Relatório Parcial, sistematizando no âmbito da Câmara dos Deputados um total de 683
proposições:
- 22 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) tramitando;
- 10 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) arquivadas;
- 2 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) convertidas em Emenda Constitucional;
- 484 Projetos de Lei da Câmara dos Deputados, ali iniciados, tramitando;
- 12 Projetos de Lei Complementar da Câmara dos Deputados, ali iniciados, tramitando;
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- 24 Projetos de Lei do Senado, tramitando na Câmara dos Deputados3;
- 3 Projetos de Lei da Câmara, encaminhados ao Senado, aguardando apreciação;
- 116 Projetos de Lei da Câmara dos Deputados, ali iniciados, arquivados;
- 1 Projeto de Lei Complementar da Câmara dos Deputados, ali iniciado, arquivado;
- 2 Projetos de Lei do Senado, encaminhados à Câmara dos Deputados, onde foram arquivados.
- 6 Projetos de Lei da Câmara, ali iniciados, transformados em norma jurídica;
- 1 Projeto de Lei do Senado, ali iniciado, aprovado na Câmara dos Deputados, mas
vetado totalmente pelo Poder Executivo.

Posteriormente ao inventário, a pesquisa culminou na sistematização das proposições
tendo por referência a temáticas predominantemente abordada, mediante a definição e
aplicação de critérios de análise do material catalogado, possibilitando um norteamento do
que vem sendo pensado e produzido na seara legislativa federal e revelar os múltiplos
enfoques e perspectivas.
É preciso dizer que a identificação do Projeto de Lei não consiste tão somente em sua
denominação, tendo sido definido um elenco de itens que precisavam ser detalhados,
resultando a pesquisa numa espécie de ficha catalográfica, conforme exposto a seguir:
Matéria
Data da apresentação
Ementa
Considerações
Tema
Propositor
Status de tramitação
Tabela 1- Modelo de Ficha para Pesquisa de Proposições no âmbito do Senado.

Nesse eito, é preciso dizer que o preenchimento da ficha não consistiu em tarefa
simples, uma vez que nem sempre o acesso à página do Projeto de Lei fornecia de plano todas

3

Sendo 7 anteriores ao período delimitado pela Pesquisa.
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as informações desejadas, demandando a abertura de outras abas de pesquisa, para maior
detalhamento do status da tramitação bem como apuração de tramitação em conjunto.
Em outros casos, quando a ementa da proposição apenas indicia o descritor Educação
Básica, sem referenciar especificamente as Etapas, culminando na necessidade de realizar o
download do documento, para distinguir as temáticas de Ensino Fundamental e Médio em
relação exclusivamente à Educação Infantil.
Em outras situações não era possível identificar sequer os descritores Educação
Básica, Ensino Fundamental e Ensino Médio, pois a ementa enunciava apenas a legislação
objeto de alteração, sendo que a ausência dessa indicação novamente demandava a
necessidade realizar o download do documento, para identificar o assunto tratado, ou mesmo
pesquisar a norma jurídica em questão, para ver se ela fazia referência aos descritores
supracitados, o que se revelou uma tarefa mecânico devera trabalhosa, na perspectiva do
tempo empregado.
Outrossim, é importante considerar que nem toda propositura visa à alteração da Lei n.
9.394/96, comumente conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
circunstância que motivou a Consultoria ao inventário de todas as proposições que que
tramitam perante a Comissão pertinente à análise da matéria, no caso, Comissão de Educação,
Cultura e Esporte.
Por fim, aponto como tema enriquecedor do Projeto tomar contato com essas
iniciativas bem como localizá-las, sobretudo eletronicamente, tarefa que se afigura de extrema
utilidade no percurso que essa consultora possui como pesquisadora na área da Educação,
Direito e Teologia.

9

4. RESULTADOS

Como resultado final obtido, dois pontos são dignos de menção: a compreensão do que
seja um Projeto de Lei e o levantamento das referidas proposituras legislativas apresentadas
sob a temática do Ensino Fundamental e Ensino Médio nas Casas do Congresso Nacional.
Em relação ao primeiro ponto, buscando uma definição do que seja Projeto de Lei,
este pode ser compreendido como uma espécie de proposição estruturada em termos jurídicos,
destinada a regular determinada matéria, apresentada no âmbito do Poder Legislativo e que ali
tramita com o propósito de discussão e votação para, caso aprovada, sujeitar-se à sanção ou
veto do Poder Executivo.
No âmbito federal, um projeto de lei pode iniciar sua tramitação tanto no Senado
quanto na Câmara dos Deputados. O art. 65 da Constituição Federal estabelece que “o projeto
de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e
votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar” ao passo que o parágrafo único estabelece que “sendo o projeto emendado, voltará
à Casa iniciadora”. Já o artigo 66 da Constituição Federal estabelece que “a Casa na qual
tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que,
aquiescendo, o sancionará”.
Sancionado o projeto de lei, este é convertido em lei, nos termos do art. 59 e incisos da
Constituição Federal, que é uma das elaborações que compõem o processo legislativo, ao lado
de emendas à Constituição, Medidas Provisórias, Decretos Legislativos e Resoluções.
Emendas à Constituição são alterações propostas ao texto constitucional por meio de
um procedimento especial e mais dificultoso que o adotado para a aprovação das demais
elaborações do processo legislativo (limitação formal), igualmente não podendo versar sobre
conteúdo previamente limitado pelo legislador constituinte originário (limitação material),
10

como prevê o art. 60 da CF (cláusulas pétreas), sob pena de incidência do controle de
constitucionalidade sobre tais iniciativas.
Quanto à Medidas Provisória (MPV), nos termos do art. 62 e seguintes da Carta
Magna, é iniciativa legislativa adotada pelo Presidente da República, em casos de relevância e
urgência, que já nasce com força de lei, produzindo efeitos imediatos, mas que depende da
aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva em lei, necessariamente
tramitando em suas duas Casas Legislativas4, onde pode sofrer alteração, passando a ser
denominada Projeto de Lei de Conversão, que nada mais é do que um projeto de lei
apresentado à referida Medida Provisória, quando o deputado responsável por relatar a
matéria, conclui pela alteração do texto original apresentado.
Já os Projetos de Decreto Legislativo (PDC) são espécies normativas destinadas a
regular matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional, ao passo que os Projetos de
Resolução do Congresso (PRC) são destinados à veiculação de matéria privativa da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal, também podendo disciplinar matéria exclusiva do
Congresso Nacional, como é o caso de delegação legislativa5.

4

Ao chegar ao Congresso Nacional, é criada uma comissão mista, formada por deputados e senadores, para
aprovar um parecer sobre a Medida Provisória. Depois, o texto segue para o Plenário da Câmara e, em seguida,
para o Plenário do Senado. Depois de aprovada na Câmara e no Senado, a Medida Provisória - ou o projeto de
lei de conversão - é enviada à Presidência da República para sanção. O presidente tem a prerrogativa de vetar o
texto parcial ou integralmente, caso discorde de eventuais alterações feitas no Congresso. Seu prazo de vigência
é de sessenta dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Se não for aprovada no prazo de 45 dias, contados da
sua publicação, a MP tranca a pauta de votações da Casa em que se encontrar (Câmara ou Senado) até que seja
votada. Neste caso, a Câmara só pode votar alguns tipos de proposição em sessão extraordinária. Em caso de
perda de eficácia por decurso de prazo ou rejeição, fica vedada a sua reedição na mesma sessão legislativa em
que tais condições se operaram.
5
A elaboração destes instrumentos normativos obedece a procedimentos próprios não tratados pela Constituição
Federal, estabelecidos no Regimento Comum do Congresso Nacional e no Regimento Interno de cada Casa
Legislativa. Enquanto os Decretos Legislativos possuem efeitos externos, as Resoluções possuem efeitos
internos, mas ambos não contam com a participação do Chefe do Executivo no procedimento de elaboração e
tampouco dependem de sanção ou veto do Presidente da República. Enquanto os Decretos Legislativos são
promulgados pelo Presidente do Senado Federal na qualidade de Presidente do Congresso Nacional, que
determinará sua publicação, as Resoluções são promulgadas pelo próprio Poder Legislativo.
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Em relação às leis propriamente ditas, o artigo 59 da Constituição Federal traça uma
distinção entre leis complementares, ordinárias e delegadas6, sendo objeto de estudo desta
consultoria os Projetos de Lei Ordinária (PL) e Projetos de Lei Complementar (PLP), não
obstante tramitem nas Casas do Poder Legislativos Propostas de Emenda à Constituição
(PEC) que versem sobre a temática da Educação, que também foram objeto de análise7.
Em relação às leis ordinárias e complementares, diferem quanto à matéria que
veiculam e quanto ao quórum de aprovação da matéria, sendo estas aprovadas por maioria
absoluta (art. 69, CF/88), ao passo que aquelas são aprovadas por maioria simples.
Com relação à conteúdo disciplinado, a Constituição Federal taxativamente prevê que
determinadas matérias somente podem ser disciplinadas por Lei Complementar,
remanescendo às leis ordinárias dispor sobre todas as demais matérias sobre as quais não foi
atribuída expressa reserva8.
Já em relação à iniciativa para sua propositura, nos termos do art. 61 da Carta Magna,
ambas podem ser propostas por qualquer parlamentar (deputado ou senador), de forma
individual ou coletiva, por qualquer comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal
ou do Congresso Nacional, pelo Presidente da República, pelo Supremo Tribunal Federal,
pelos Tribunais Superiores e pelo Procurador-Geral da República, ainda prevendo a
Constituição a iniciativa popular, permitindo aos cidadãos apresentar à Câmara dos

6

Decorre de Projetos de Lei Delegadas (PLD) que são elaborados e editadas pelo Presidente da República,
mediante solicitação do Congresso Nacional, nos limites por este estabelecido mediante Resolução, vedada a
delegação de atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem legislação sobre organização do
Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; nacionalidade, cidadania,
direitos individuais, políticos e eleitorais; planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos (art. 68,
caput, § 1º, incs. I a III, CF/88). Funcionam como verdadeira delegação externa da função de legislar, tendo em
vista a eficiência do Estado e a necessidade de maior celeridade nas decisões, mas não são utilizadas, pois as
Medidas Provisórias acabam sendo mais convenientes e oportunas.
7
A extensão da pesquisa é pertinente, pois eventual alteração constitucional que esteja sendo buscada pode
alterar significativamente a dinâmica infraconstitucional, sobretudo quando relacionada à temática do
financiamento.
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Deputados projeto de lei, desde que cumpram as exigências estabelecidas no § 2º do art. 61,
também sendo a apresentação de Sugestões Legislativas (SUGs) à Comissão de Legislação
Participativa (CLP) outra forma de participação popular que a sociedade dispõe para propor
projetos de lei.
Antes de chegar na discussão dos projetos de lei, insta referir a legislação de referência
que norteia a o assunto.
Partindo da Constituição Federal, seu art. 22, inc. XXIV atribuiu competência
privativa à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.
Ainda na Constituição, no âmbito da Educação, o art. 24, inc. IX preconizou a referida
matéria como sendo de competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito
Federal, determinando à União estabelecer normas gerais (§ 1º), o que não exclui a
competência suplementar dos Estados (§ 2º) que, na ausência de lei federal dispondo sobre
tais normas, exercerão competência legislativa plena (§ 3º), para atendimento de
peculiaridades, não obstante a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspenda a
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário (§ 3º).
Neste eito, sobreveio a Lei Ordinária Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
estabelecendo as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, comumente conhecida como LDB,
que conferiu a cada um dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
a competência de organizar, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino (art.
8º).
Todavia, em que pese esta referida autonomia conferida, o inciso IV do art. 9º da LDB
atribuiu ainda à União, também em colaboração com os demais entes federados, estabelecer
competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,

Assim, por exemplo, a Constituição Federal determinou no parágrafo único do art. 59 que “lei complementar
disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis” ao passo que o inciso XXXII do art. 5º
8
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que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica
comum.
Portanto, a formulação de Diretrizes Curriculares Nacionais constitui atribuição federal,
que é exercida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), nos termos da LDB e da Lei nº
9.131/95, que promovera alterações na Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que fixava as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, incluindo a alínea ‘c’ ao § 1º do art. 9º, para
estabelecer dentre as atribuições de sua Câmara de Educação Básica (CEB), a de deliberar
sobre as Diretrizes Curriculares propostas pelo Ministério da Educação que se tornarão
mandatórias para todos os sistemas.
É por essa razão a importância de identificar os Projetos de Lei que tramitam no
Congresso Nacional sobre a temática do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, pois os
mesmos repercutem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente ou mesmo
altera o seu conteúdo, ressoando, sucessivamente, por todo o ordenamento normativo que
disciplina Educação Básica.
Adentrando especificamente no campo da Educação Básica, esta é expressamente
referida pela LDB no artigo 21, que a situa juntamente com o ensino superior enquanto
componente da educação escolar, sendo constituída pelos níveis de educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio.
Na composição das etapas da educação básica, interessa ao presente estudo o Ensino
Fundamental (arts. 32 a 34, LDB) e Ensino Médio (arts. 35 e 36, LDB).
Com relação levantamento dos projetos de lei contemplando a temática do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, no período compreendido entre 01.01.2012 a 31.07.2017, os
resultados obtidos constam nos Anexos A e B, contendo fichas com nome e itens detalhados
do seguinte quantitativo de proposições:
prevê que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.
14

No âmbito do Senado Federal (145 proposições):
- 10 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) tramitando;
- 2 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) arquivadas;
- 69 Projetos de Lei do Senado, ali iniciados, tramitando;
- 2 Projetos de Lei Complementar do Senado, ali iniciados, tramitando;
- 21 Projetos de Lei do Senado, ali iniciados, arquivados;
- 17 Projetos de Lei do Senado, ali iniciados, remetidos à Câmara dos Deputados;
- 14 Projetos de Lei tramitando no Senado, com origem na Câmara dos Deputados;
- 3 Projetos de Lei oriundo da Câmara dos Deputados, arquivados no Senado;
- 1 Projetos de Lei do Senado que resultou em norma jurídica.
- 6 Projetos de Lei da Câmara dos Deputados, que resultaram em norma jurídica.

No âmbito da Câmara dos Deputados (828 proposições):
- 22 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) tramitando;
- 10 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) arquivadas;
- 2 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) convertidas em Emenda Constitucional;
- 484 Projetos de Lei da Câmara dos Deputados, ali iniciados, tramitando;
- 12 Projetos de Lei Complementar da Câmara dos Deputados, ali iniciados, tramitando;
- 24 Projetos de Lei do Senado, tramitando na Câmara dos Deputados9;
- 3 Projetos de Lei da Câmara, encaminhados ao Senado, aguardando apreciação;
- 116 Projetos de Lei da Câmara dos Deputados, ali iniciados, arquivados;
- 1 Projeto de Lei Complementar da Câmara dos Deputados, ali iniciado, arquivado;
- 2 Projetos de Lei do Senado, encaminhados à Câmara dos Deputados, onde foram arquivados.
- 6 Projetos de Lei da Câmara, ali iniciados, transformados em norma jurídica;
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- 1 Projeto de Lei do Senado, ali iniciado, aprovado na Câmara dos Deputados, mas
vetado totalmente pelo Poder Executivo.

9

Sendo 7 anteriores ao período delimitado pela Pesquisa.
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5. DISCUSSÃO

Segundo LAKATOS (2008, p. 271) “os métodos, em geral, englobam dois momentos
distintos: A Pesquisa, ou coleta de dados, e a Análise e Interpretação, quando se procura
desvendar o significado dos mesmos”.
Portanto, quantificados os Projetos de Lei a partir dos filtros de pesquisa indicados, a
aplicação do instrumento de análise sobre o inventário e a sistematização dessa análise partiu
de critérios estabelecidos pela Consultoria para estruturação do material mapeado, buscados
no bojo da própria Constituição Federal, que ao tratar da temática da Educação, identificou
sujeitos detentores de direitos e deveres indicados no caput do art. 205; princípios elencados
no art. 206, deveres consagrados pelo artigo 208, previsão de conteúdos mínimos exigidos
para o ensino fundamental no art. 201, bem como atendimento para segmentos específicos nos
nestes dois artigos, organização do sistema de ensino pelos entes federados (art. 211) bem
como aplicação de recursos por parte destes (212).
A partir de tais premissas, alguns descritores foram pré-determinados como chave de
busca de leitura no bojo das proposições, sob o pretexto de verificar sua pertinência ao
conteúdo tratado. Neste passo, de modo ilustrativo, foram tomadas em consideração temáticas
relacionadas a Responsabilidade, Acesso e Permanência, Ensino-aprendizagem, Valorização
dos Profissionais da Educação, Gestão democrática, Qualidade de ensino, Modalidades,
Atendimentos

de

populações

específicas,

Programas

Suplementares,

Frequência,

Financiamento, sendo que, a partir destes termos e expressões, naturalmente, outros
descritores foram sendo desvelados, pois muitas das temáticas são abordadas sob
determinadas perspectivas. De modo exemplificativo, Programas Suplementares é descritor
que pode ser analisado sob a vertente de Transporte Escolar, Alimentação Saúde.
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Outrossim, também foram levados em consideração alguns descritores previstos no
Termo de Referência da Consultoria, tais como estrutura curricular, novas disciplinas,
infraestrutura, metodologias, espaço físico, certificação, sendo digno de menção que o uso do
termo etc no aludido documento já indiciava que as temáticas não são taxativas.
Tecido este necessário esclarecimento em que verificado que os temas formalizados
guardam consonância com o comando constitucional, regulamentado pela Lei 9.394/96 e
legislações esparsas, além do Termo de Referência, adentrando propriamente na
categorização das propostas segundo o tema, a discussão do resultado encontrado parte do
inventário realizado no Senado Federal, onde a pesquisa resultou em dez Propostas de
Emenda Constitucional (PEC) tramitando e duas arquivadas.
Em relação às PECs em trâmite, três tratam especificamente sobre a temática
Valorização dos profissionais da educação, assunto que também é conjugado em uma
proposta com o termo Financiamento que, por sua vez, é conjugado com a matéria
Responsabilidade em outras duas. Outras três Propostas de Emenda Constitucional em
tramitação tratam especificamente de Qualidade de Ensino, Jornada Escolar e Acesso e
Permanência, sendo uma proposta abrangente no campo da Educação, sem especificar um
tema determinado.
Já em relação às duas PECs arquivadas, ambas focalizavam a temática do
Financiamento, uma das quais conjugando o termo com a expressão Jornada Escolar.
Em relação aos Projetos de Lei propriamente ditos, setenta e um 71 tramitam no
Senado, oriundos do próprio Senado, dois dos quais foram apresentados como Projeto
de Lei Complementar.
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A maior incidência é da temática Financiamento, que conta com 14 proposições10,
seguida pelos descritores Avaliação e Valorização dos profissionais da educação, com 9 e 8
proposições, respectivamente11. A expressão Novas Disciplinas é tratada em 5 proposições12,
assim como Programas Suplementares13.
Ensino-aprendizagem e infraestrutura contam cada qual com 4 proposições14.
Gestão democrática15, estrutura curricular16 contam com 3 iniciativas cada qual, o
mesmo ocorrendo com atendimento de populações específicas de estudantes em diferentes
situações de risco17, ao passo que as temáticas de Acesso e permanência18 bem como
Metodologias/ações educativas19 são abordadas em duas proposituras cada uma.
Arrematando a análise, a pesquisa identificou os descritores Insumos, equipamentos
escolares, recursos e tecnologia educacional nos Projetos de Lei 256/2012, 28/2015,
280/2015, 325/2015, 158/2016. Por sua vez, proposições únicas versam sobre as seguintes
temáticas: Permanência, Frequência e Certificação (PLS 293/2014), Controle Social

10

Projetos de Lei do Senado 189/2013, 254/2013, 280/2013, 163/2014, 164/2014, 282/2015, 307/2015,
739/2015 e 747/2015 e Projeto de Lei Complementar 430/2013. Conjugada com a Temática de Programa
Suplementar, encontramos PLS 248/2013 e 353/2016 (transporte escolar) e PLS 217/2015 e 394/2016
(alimentação escolar). Conjugando com os descritores Papel dos Entes Federados, Responsabilidade e
Valorização dos profissionais da educação, foi apresentado o Projeto de Lei do Senado 338/2015.
11
Isoladamente, o tema Avaliação é abordado nos Projetos de Lei 189/2012, 275/2013, 515/2013, 433/2014 e
586/2015. Conjugada com a temática Qualidade de Ensino, constam os Projetos de Lei 299/2014, 746/2015 e
194/2016. Estes dois assuntos, conjugados com Valorização dos Profissionais de Educação, são abordados no
PLS 294/2014, sendo que a aludida expressão é abordada nos Projetos 313/2012, 364/2013, 342/2013 e
127/2014. A mesma expressão é tratada na perspectiva de Formação, nos Projetos de Lei do Senado 246/2012,
443/2012 e 76/2016; e de modo conjugado com Responsabilidade e Papel dos Entes Federados no Projeto de Lei
155/2013.
12
Projetos de Lei do Senado 261/2012, 235/2013, 449/203, 38/2015 e 187/2016.
13
Isoladamente, o descritor é abordado no PLS 557/2013. Na perspectiva de material didático, o tema consta nos
Projetos de Lei 122/2013 (conjugado com populações específicas em situação de risco), 51/2014 e 184/2015; ao
passo que na vertente alimentação e uniforme escolar, o assunto é tratado no PLS 573/2015.
14
O descritor ensino-aprendiz é tratado nas perspectivas de jornada escolar em tempo integral (PLS 255/2014 e
756/2015), ensino à distância (PLS 359/2016) e Metodologias (PLS 193/2016). Já a temática infraestrutura é
trabalhada isoladamente nos Projeto de Lei 88/2014 e 691/2015, ao passo que a abordagem na perspectiva
espaço físico é referida nos Projetos de Lei 134/2013 e 230/2015.
15
Projetos de Lei 5/2014, 321/2014 e 94/2015.
16
Projetos de Lei do Senado 74/2012, 183/2012 e 772/2015.
17
Projetos de Lei do Senado 219/2012, 548/2015 e 278/2016.
18
Projetos de Lei 646/2015 e 33/2016.
19
Projetos de Lei 438/2012 e 251/2014.
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(364/2014), Papel dos Entes Federados e Responsabilidade (Projeto de Lei Complementar
337/2016).
O Senado ainda conta com 21 Projetos de Lei ali iniciados, arquivados. Nestes, a
temática Estrutura curricular foi tratada em dois projetos (PLS 103/2012 e PLS 246/2015).
Em outros três projetos, o assunto foi conjugado com Espaço físico (OLS 218/2012),
Metodologias (PLS 228/2012) e Novas Disciplinas (PLS 309/2013), sendo que no PLS
71/2012 focalizou conjuntamente o primeiro, terceiro e quarto descritores.
O tema Atendimento a populações específicas foi abordado em três projetos, dois
dispondo sobre estudantes de baixa renda (PLS 159/2012 e 239/2012) enquanto um aludiu à
pessoa com deficiência (PLS 228/2014).
Os termos Avaliação (discente) e Gestão democrática também despontaram em dois
Projetos apresentados em 2012, PLS 78 e 290 respectivamente. Já a expressão Valorização
dos profissionais da educação constou em dois projetos, o PLS 95/2013, na perspectiva da
progressão funcional, enquanto o PLS 292/2012 englobou formação e capacitação.
Outra expressão focalizada foram os Programas suplementares de alimentação escolar,
referidos no PLS 188/2012 e PLS 360/2016, neste último conjugado com a temática
Financiamento.
Responsabilidade e Papel dos entes federados são temas que despontaram em três
projetos (PLS 184/2012, PLS 735/2015 e PLS 109/2013), sendo que a segunda proposição
também referiu Qualidade de ensino enquanto o terceiro também conjugou as temáticas de
Equipamentos escolares, Recursos, Tecnologia Educacional e Insumos.
A temática de Ensino-aprendizagem constou em dois projetos, o PLS 171/2014 e o PLS
354/2016, este qual também especificou a metodologia do ensino à distância, também
abordando Acesso e Permanência. Este verbete, por sua vez, foi tratado no PLS 312/2014,
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que igualmente contemplou como assunto Frequência escolar e Certificação, na perspectiva
de avanço nos estudos.
O estudo também levantou a tramitação de 17 Projetos de Lei do Senado remetidos à
Câmara dos Deputados. Destes, quatro focalizam a temática do atendimento de populações
específicas, um dispondo sobre a população campesina ((PLS 103/2015) enquanto os outros
três guardam relação à pessoa com deficiência, sob as perspectivas de acesso, permanência,
frequência e certificação (PLS 45/2015 e 311/2016) bem como a modalidade Educação de
Jovens e Adultos (PLS 208/2016).
Outros dois projetos foram identificados sob a temática de Novas Disciplinas (PLS
2/2012 e PLS 70/2015), dispondo um terceiro sobre Ensino-aprendizagem quanto à carga
horária de uma disciplina já consolidada (PLS 249/2012).
A temática da Valorização dos profissionais da educação, na perspectiva da formação,
novamente aparece em dois projetos (PLS 284/2012 e PLS 6/2014), ao passo que os
descritores Qualidade de Ensino e Acesso e Permanência são focalizados no PLS 185/2012 e
566/2015, respectivamente, novamente sendo abordados de modo conjugado no PLS
467/2012, juntamente com a Avaliação, em perspectiva discente.
Arrematando a análise, cinco projetos de lei despontam com temáticas distintas, quais
sejam, PLS 224/2012, dispondo sobre a prestação de serviços de divulgação, formação e
informação científicas educacionais; PLS 281/2014, tratando de parcerias relacionadas à
infraestrutura (espeço físico); PLS 80/2014, abordando Gestão Democrática e Controle
Social; PLS 17/2014, atinente ao ensino integrado à proposta pedagógica da escola; e PLS
426/2015, concernente à ao programa suplementar de oferta de serviço de orientação
vocacional.
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O estudo também identificou 14 Projetos de Lei tramitando no Senado, com origem
na Câmara dos Deputados, sendo 10 anteriores ao período delimitado na Pesquisa20.
Dois projetos aludem à temática de Financiamento (PLC 60/2016 e PLC 162/2015), ao
passo que outros quatro dispõem sobre Programas Suplementares, dois referindo exames de
acuidade visual (PLC 104/2015 e 214/2015), um sobre transporte escolar (PLC 19/2012) e
outro sobre serviço de orientação profissional (PLC 28/2012).
Outros dois projetos versam sobre a Valorização dos profissionais de educação, um na
perspectiva de insumos (PLC 54/2017) e outro tratando da formação destes profissionais (PL
116/2013).
Três projetos cuidam da temática de Equipamentos, sendo um referente à segurança e
manutenção de brinquedos dos parques infantis localizados estabelecimentos de educação
infantil e de ensino fundamental (PLC 159/2015) enquanto os outros dois referem a
equipamentos escolares, numa perspectiva de infraestrutura, espaço físico e profissionais
(PLC 28/2012) e recursos, tecnologia educacional e insumos (PLC 123/2015).
Os outros três projetos de Lei oriundos da Câmara dos Deputados que tramitam no
Senado apresentam temáticas distintas. O PLC 20/2012 focaliza estrutura escolar, ao passo
que o PLC 13/2016 conjuga Acesso e permanência, Avaliação, em perspectiva discente, e
Qualidade de ensino. Já o PLC 75/2017 aborda o atendimento das populações específicas
(pessoa com deficiência), na perspectiva do ensino-aprendizagem da Educação de Jovens e
Adultos.
A pesquisa também identificou 3 Projetos de Lei oriundos da Câmara dos
Deputados, mas que foram arquivados no Senado, envolvendo as temáticas de Gestão
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PLCs 5963/2001, 786/2007, 838/2007, 3044/2008, 3545/2008, 3706/2008, 4651/2009, 6520/2009, 138/2011 e
181/2011.
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democrática e Controle Social, Atendimento de pessoas específicas (pessoa com deficiência)
e Equipamento escolar, respectivamente (PLC 25/2014, PLC 36/2014 e PLC 66/2012).
Finalizando a pesquisa realizada no âmbito do Senado, foram identificados 7
Projetos de Lei do Senado que resultaram em norma jurídica, sendo apenas um originário
do Senado, enquanto os outros seis iniciaram a tramitação na Câmara dos Deputados, dois dos
quais por iniciativa de parlamentar enquanto os quatro demais decorreram de iniciativa da
Presidência da República.
O Projeto de Lei do Senado 46/2015, versava sobre o atendimento de populações
específicas, alterando a Lei nº 12.711/12, que dispõe sobre o ingresso nas universidades
federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências,
para dispor sobre o ingresso de pessoas com deficiência nas referidas instituições de ensino.
Aprovado por Comissão em decisão terminativa, foi encaminhado à sanção, tendo sido
promulgada a Lei 13.409, de 28 de dezembro de 2016.
Já os Projetos de Lei da Câmara de autoria parlamentar, tombados sob nº 68/2013 e nº
90/2013 foram convertidos, respectivamente, nas Leis 13.185, de 05 de novembro de 2015 e
13.018, de 22 de julho de 2014. A primeira proposição versou sobre a temática do combate à
violência, instituindo o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), ao passo
que o segundo Projeto aborda a temática da Cultura, instituindo a Política Nacional de
Cultura Viva, destinada a promover a produção e a difusão da cultura e o acesso aos direitos
culturais dos diferentes núcleos comunitários de cultura; traçando os objetivos, beneficiários e
instrumentos da referida Política Pública e estabelecendo articulação entre a sociedade e o
Estado, com o objetivo de desenvolver ações culturais sustentadas pelos princípios da
autonomia, protagonismo e capacitação social das comunidades locais; também englobando
parceria e intercâmbio com as escolas do ensino fundamental e médio de todo o País, para a
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divulgação de suas ações e bens culturais, tudo em consonância ao caput do art. 215 da
Constituição Federal.
Quanto aos Projetos de Lei da Câmara de iniciativa da Presidência da República, três
focalizam as temáticas de Combate à Violência e Estrutura curricular; Atendimento de
populações específicas (campesinos, indígenas e quilombolas) e Valorização dos
profissionais da educação, respectivamente. O primeiro projeto é o PLC 58/2014, convertido
na Lei 13.010, de 26 de junho de 2014, comumente conhecida como Lei da Palmada, com
veto parcial.
Conquanto acrescente art. 18-A e 18-B, além de alterar os arts. 13 e 245 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, estabelecendo o direito da criança e do adolescente de serem
educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, a
proposta também acrescentou § 8º ao art. 26 da Lei 9.394/2016 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional) para determinar a inclusão de conteúdos relativos aos direitos humanos e
à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente nos currículos
escolares, como temas transversais, nos currículos escolares de que trata o caput do artigo,
tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança
e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado.
O segundo projeto é o PLC 98/2013, convertido na Lei 12.960, de 27 de março de 2014,
incluindo parágrafo único ao art. 28 da supracitada Lei nº 9.394/96, para fazer constar a
exigência de manifestação de órgão normativo do sistema de ensino nos casos de fechamento
de escolas do campo, indígenas e quilombolas. Já a terceira proposição consiste no PLC
36/2012, transformada na Lei 12.677, de 25 de junho de 2012, dispondo sobre a criação de
cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas no âmbito do Ministério da
Educação, destinados às instituições federais de ensino que, como cediço, são reguladas pelo
Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, dispondo sobre o Ensino Médio.
24

O quarto Projeto de Lei da Câmara de iniciativa da Presidência da República consistiu
no PLC 103/2012, transformado na Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano
Nacional de Educação (PNE), englobando todas as temáticas supracitadas na presente análise.
Saindo do Senado para adentrar na análise das proposições em tramitação na
Câmara dos Deputados, a pesquisa resultou em 22 Propostas de Emenda Constitucional,
sendo que em 17 predominam a temática do Financiamento.
As PECs 220/2012 e 245/2013 promovem alterações no art. 20 da Constituição Federal,
para destinar os recursos da participação no resultado ou na compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural para as áreas de educação (genericamente considerada),
dentre outras.
As PECs 356/2017 e 172/2012 promovem alterações nos artigos 166 e 167 da
Constituição Federal, respectivamente, para tratar da destinação de recursos de emenda
individual ao projeto de lei orçamentária para a educação, dispondo sobre o financiamento
para a manutenção e desenvolvimento do ensino, vedando pagamento de pessoal e encargos,
enquanto o segundo trata da transferência de encargos financeiros para a União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, estabelecendo que a União não imporá ou transferirá qualquer
encargo ou prestação de serviços aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios sem a
previsão de repasses financeiros necessários ao seu custeio, englobando a educação.
As PECs 38/2015, 54/2015, 162/2105 e 339/2017 promovem alterações nos artigos 158
e 159 da Constituição Federal, que tratam da repartição de receitas tributárias, sob o propósito
de aumentar a parcela de recursos financeiros pela União ao Fundo de Participação dos
Municípios, mediante a justificativa de que um maior aporte de recursos para estes seria
utilizado na educação.
Já as PECs 15/2015 e 149/2015, além da semelhança às PECs anteriormente
mencionadas, agregam a postulação do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação
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Básica (FUNDEB), referido no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
como instrumento permanente. Outra tratativa sobre o FUNDEB é encontrada na PEC
257/2013, para facultar aos Municípios a disposição dos recursos recebidos à conta do aludido
Fundo para atuação no ensino médio, este qual é objeto específico da PEC 437/2014, que cria
o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Técnico de Nível Médio (FUNDETEC).
Também de modo específico, o financiamento da educação básica é tratado nas PECs
36/2015 e 405/2014, para dispor sobre a criação do Fundo Nacional do Passe Livre Estudantil
e inclusão da merenda escolar nos níveis fundamental e médio como despesa obrigatória com
a educação.
A educação ainda é tratada sob o descritor Financiamento, agora na perspectiva da
valorização dos profissionais da educação, consoante PECs 188/2012 bem como 390 e 406,
ambas de 2014, sendo que esta expressão é tematizada na PEC 20/2105, que institui o
magistério público nacional, dentre outras providências.
Os outros temas não predominantes guardam relação à Desoneração tributária (PEC
296/2013), Estrutura Curricular (PEC 435/2014) e Atendimento de populações específicas
(pessoa com deficiência), por meio das PECs 336/2013 e 45/2015.
A pesquisa ainda apurou 10 Propostas de Emenda Constitucional arquivadas na
Câmara dos Deputados, uma sob a temática do Controle Social e as demais relacionadas ao
assunto Financiamento, quatro das quais não fazem alusão específica às etapas da Educação,
enquanto as demais abordam educação básica, uma tratando especificamente de Programas
Suplementares.
A pesquisa também verificou 2 Propostas de Emenda Constitucional convertidas em
Emenda Constitucional, sob a temática de Financiamento, sendo uma de autoria do Poder
Executivo (PEC 241/2016 – EC 95/2016) e outra de autoria parlamentar (PEC 4/2015 – EC
93/2016).
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Com relação aos Projetos de Lei propriamente ditos, originários da Câmara dos
Deputados, a pesquisa identificou a tramitação de 496 Projetos de Lei, 12 dos quais sob
o formato de Projetos de Lei Complementar, cujas temáticas são doravante alinhadas por
ordem de predominância.
Incidência exclusiva da temática Programas Suplementares em 37 proposições21. Sob
perspectivas e em associação com outros temas, a quantidade quase duplica, atingindo 67
iniciativas22.
A temática Estrutura curricular aparece em 51 proposições23, ao passo que Novas
Disciplinas desponta em 36 iniciativas24.
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PL 6698/2016, PL 5676/2016, PL 4221/2015, PL 4161/2015, PL 4030/2015, PL 2620/2015, PL 2322/2015,
PL 7315/2014, PL 4028/2015, PL 2709/2015, PL 2527/2015, PL 2505/2015, PL 1643/2015, PL 1543/2015, PL
665/2015, PL 8225/2014, PL 7952/2014, PL 3968/2012, PL 3348/2012, PL 1368/2015, PL 1185/2015, PL
1186/2015, PL 1270/2015, PL 1695/2015, PL 209/2015, PL 3275/2012, PL 4401/2016, PL 4992/2016, PL
5668/2013, PL 5780/2013, PL 6545/2013, PL 6852/2013, PL 7211/2017, PL 7646/2014, PL 8013/2014, PL
885/2015 e PL 1460/2015.
22
Sob a perspectiva da alimentação escolar, o tema é tratado em 6 proposições (PL 3606/2015, PL 4012/2015,
PL 4361/2016, PL 7039/2017, PL 7342/2017, PL 8079/2017). Na referida perspectiva, em conjugação com
Prática educativa e Infraestrutura – espaço físico, encontramos os PL 5518/2016 e PL 3909/2015,
respectivamente. Sob a perspectiva transporte escolar, em conjugação com Acesso e permanência, pesquisa
encontrou o PL 2162/2015, também abordando a Modalidade Educação Profissional e o PL 5509/2013,
concernente à Educação de Jovens e Adultos. Sob a perspectiva material didático, o estudo identificou os
Projetos de Lei 2422/2015 e 5066/2016, sendo a referida expressão também conjugante com os descritores
didático-escolar e uniforme, nos PLs 3881/2012 e PL 325/2015, respectivamente. Sob a perspectiva serviço de
orientação profissional, foram detectados 8 proposituras (PL 6063/2013, PL 6214/2013, PL 6510/2013, PL
831/2015, PL 1275/2015, PL 2447/2015, PL 3303/2015, PL 4209/2015, também sendo identificado o PL
2873/2015, dispondo sobre serviço de assistência religiosa e espiritual. Quanto à conjugação, No PL 1545/2015,
a temática é associada com o temas Permanência, Frequência e Responsabilidade, mas desponta 4 iniciativas
quando a conjugação ocorre com o tema Financiamento (PL 1166/2015, PL 2508/2015, PL 3879/2015 e PL
6194/2016,). Também foi identificada associação com a temática de Atendimento a populações específicas (PL
7829/2017) e, mais especificamente, em relação à pessoa com deficiência (PL 3278/2015).
23
PL 7629/2017, PL 7600/2017, PL 7283/2017, PL 7243/2017, PL 6736/2016, PL 6695/2016, PL 6663/2016,
PL 6534/2016, PL 6414/2016, PL 5990/2016, PL 5336/2016, PL 3716/2015, PL 3044/2015, PL 2805/2015, PL
2801/2015, PL 1814/2015, PL 1199/2015, PL 1077/2015, PL 962/2015, PL 304/2015, PL 8300/2014, PL
7744/2014, PL 6010/2013, PL 4849/2012, PL 4453/2012, PL 4915/2016, PL 4874/2016, PL 4215/2015, PL
4167/2015, PL 3691/2015, PL 3675/2015, PL 3590/2015, PL 3547/2015, PL 3322/2015, PL 2936/2015, PL
2822/2015, PL 2366/2015, PL 2045/2015, PL 1181/2015, PL 1108/2015, PL 943/2015, PL 653/2015, PL
7969/2014, PL 6184/2013, PL 5116/2013, PL 1382/2015, PL 2905/2015, PL 3420/2012, PL 3641/2015, PL
7155/2014 e PL 8099/2014.
24
PL 7468/2017, PL 7318/2017, PL 6885/2017, PL 6767/2016, PL 6355/2016, PL 5985/2016, PL 3795/2015,
PL 3789/2015, PL 3226/2015, PL 904/2015, PL 784/2015, PL 562/2015, PL 403/2015, PL 185/2015, PL
8073/2014, PL 7028/2013, PL 3421/2012, PL 3286/2012, PL 5633/2016, PL 5515/2016, PL 5020/2016, PL
4701/2016, PL 4551/2016, PL 3321/2015, PL 2127/2015, PL 1253/2015, PL 1029/2015, PL 8010/2014, PL
6954/2013, PL 4838/2012, PL 5604/2016, PL 7319/2017, PL 7568/2014, PL 7886/2017 e PL 800/2015.
Congregada com a expressão Jornada escolar no PL 542/2015.
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Já a temática de Atendimento de populações específicas foi identificada de modo
predominante em 45 proposituras, 15 das quais em que o tema é tratado exclusivamente25.
Dentre as especificidades, foi possível identificar doenças crônicas (PL 6297/2013),
campesinos (PL 3661/2015, PL 6498/2016, e PL 7862/2017), campo, indígenas e quilombolas
(PL 2111/2015), todavia sobressaindo a quantidade de iniciativas voltadas à pessoa com
deficiência, num total de 19 (PL 3993/2012, PL 7798/2014, PL 269/2015, PL 485/2015, PL
1227/2015, PL 1649/2015, PL 1690/2015, PL 2183/2015, PL 2346/2015, PL 3129/2015, PL
3432/2015, PL 3619/2015, PL 3738/2015, PL 3907/2015, PL 5749/2016, PL 5949/2016, PL
6559/2016, PL 7212/2017, PL 7471/2017).
Outra especificidade identificada diz respeito ao Atendimento de estudantes em
diferentes situações de risco, tratada em quatro propostas (PL 8017/2014, PL 4620/2016, PL
4722/2016 e PL 7857/2017) e de modo conjugado com os descritores Modalidade (Educação
Profissional) bem como Acesso e permanência nos PLs 5976/2013, 2182/2015 e 4374/2016.
Uma última especificidade guardou relação com Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade, tratado nos PLs 1958/2015, 5415/2016 e 6918/2017, ao passo que em
conjugação com as Modalidades Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional, a
pesquisa identificou a tramitação dos PLs 8231/2014, 2585/2015, PL 2697/2015, 5681/2016,
7041/2017 e 7116/2017.
O tema Financiamento predomina em 39 Projetos de Lei, dos quais 25 abordam a
temática em caráter exclusivo26. De modo conjugado com outros temas, encontramos outras
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PL 3394/2012, PL 6968/2013, PL 2350/2015, PL 3079/2015, PL 3489/2015, PL 4027/2015, PL 4903/2016,
PL 5289/2016, PL 5345/2016, PL 5625/2016, PL 5844/2016, PL 6829/2017, PL 7117/2017, PL 7834/2017 e PL
8033/2017. Em conjugação com os descritores acesso e permanência, bem como frequência, foram identificados
os PL 7746/2014 e 2732/2015, ao passo que em associação com o primeiro descritor e também a Modalidade de
Educação Profissional, foram identificados os PLs 3084/2015 e 4921/2016. Já em articulação tão somente com a
modalidade, a pesquisa identificou outros dois projetos (PL 7546/2014 4 PL 2105/2015).
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PL 7222/2017, PL 6993/2017, PL 6580/2016, PL 3363/2015, PL 2379/2015, PL 2377/2015, PL 1810/2015,
PL 1439/2015, PL 150/2015, PL 7862/2014, PL 7029/2013, PL 5694/2013, PL 3393/2012, PLP 256/2016, PL
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14 proposições, dos quais dez estão associados à expressão Valorização dos profissionais da
educação27.
Temas que merecerão cuidadosa análise oportunamente serão os que guardam relação à
com relevantes áreas do Direito: Penal, Tributária e Consumidor. Como Repercussão
Consumerista, a pesquisa identificou 8 projetos de lei (PL 4068/2012, PL 4989/2013, PL
1796/2015, PL 1976/2015, PL 3255/2015, PL 4738/2016, PL 6237/2016 e PL 6742/2016). No
Âmbito Penal, foram levantados 6 iniciativas (PL 1196/2015, PL 2618/2015, PL 3036/2015,
PL 3295/2015, PL 3339/2015 e PL 4712/2016). Já na Seara Tributária, sob a perspectiva
acesso e permanência, tramitam na Câmara dos Deputados 23 proposições 28, mas ainda
constam outros 9 projetos que aparecem a temática de com outros assuntos29.
Ensino-aprendizagem é tema tratado com exclusividade nos Projetos de Lei 5609/2013,
7180/2014 e 867/2015, mas o quantitativo é elevado quando abordado na perspectiva de
carga horária30 e estágio31, perfazendo 25 proposições. Já nas perspectivas de educação
domiciliar, itinerante e educação à distância, incluindo jovens e adultos em situação de
privação de liberdade, a pesquisa identificou os PL 3179/2012, PL 2156/2015, PL 3261/2015,
PL 3398/2015 e PL 3758/2015. A perspectiva de Acesso logrou duas iniciativas (PL 4067 e

4660/2016, PLP 164/2015, PLP 57/2015, PL 7321/2014, PL 6793/2013, PL 6346/2013, PLP 132/2015, PL
3042/2015, PL 4419/2012, PL 7935/2017 e PLP 214/2015.
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PL 7978/2014, PL 6045/2013, PLP 429/2014, PL 6409/2013, PLP 398/2014, PLP 393/2014, PLP 396/2017,
PLP 145/2012, PLP 136/2012 e PL 251/2015. Financiamento conjugado com prática desportiva (PL 2084/2015),
com Papel dos entes federados e Responsabilidade (PL 2636/2015), com frequência escolar (PL 6154/2016) e
com infraestrutura (PL 6622/2016).
28
PL 6332/2016, PL 5855/2016, PL 5629/2016, PL 1146/2015, PL 8320/2014, PL 5137/2013, PL 3930/2012,
PL 5265/2016, PL 3179/2015, PL 164/2015, PL 8012/2014, PL 6782/2013, PL 5873/2013, PL 5598/2013, PL
4257/2012, PL 4055/2012, PL 3362/2012, PL 1491/2015, PL 6094/2013, PL 4362/2016, PL 5083/2013, PL
5407/2013, PL 6766/2013.
29
Os PL 1697/2015 e PL 4746/2016 tratam da Repercussão Tributária conjugada com Programas Suplementares
(alimentação escolar e transporte). Em junção com Infraestrutura e equipamentos constam os PL 6608/2016, PL
6918/2013 e PL 4958/2016. Outros quatro projetos guardam associação com Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade (PL 4843/2016), Modalidade - Ensino Profissional (PL 5441/2016), Tecnologia
Educacional (PL 2511/2015) e Financiamento (PL 3194/2015).
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PL 479/2015, PL 552/2015, PL 707/2015, PL 1877/2015, PL 3471/2015, PL 3953/2015, PL 4035/2015, PL
7340/2017, PL 7449/2017, PL 7450/2017 e PL 7452/2017. Em conjugação com estrutura curricular (PL
6840/2013).
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933/2015), assim como Metodologias (PL 1859/2015 e 6005/2016, o primeiro discorrendo
sobre o combate à ideologia de gênero).
O tema Valorização dos profissionais da educação aparece em caráter exclusivo32 e
também conjugado33, totalizando 32 Projetos de Lei.
Outra temática que aparece com destaque é Infraestrutura, isoladamente ou relacionada
com equipamentos, espaço físico e mobiliário urbano34, sendo que os dois primeiros
descritores também despontam conjugados com outros assuntos em 7 proposições35,
perfazendo o total de 29 propostas legislativas.
Por seu turno, os descritores Segurança, Combate à Violência e à Drogadição aparecem
nos Projetos de Lei PL 6248/2016, PL 5826/2016, PL 3037/2015, PL 5540/2013, PL
2780/2015, PL 3153/2012, PL 6228/2016, PL 6504/2013, PL 708/2015 e PL 5283/2013,
também sendo tratado englobando infraestrutura no PL 8169/2014, totalizando 11 iniciativas.
A temática da Modalidade, incluindo Educação de Jovens e Adultos, bem como
Educação Profissional e Tecnológica, na perspectiva de acesso e permanência, vem destacada
em 9 iniciativas (PL 3410/2012, PL 1428/2015, PL 1786/2015, PL 2721/2015, PL 4054/2015,
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PL 3158/2012, PL 4697/2012, PL 5104/2013, PL 5/2015, PL 5028/2016, PL 5695/2013, PL 5735/2016, PL
6747/2016, PL 7021/2017, PL 7291/2017.
32
PL 7285/2017, PL 2502/2015, PL 2382/2015, PL 1092/2015, PL 8055/2014, PL 4375/2012, PL 3941/2012,
PL 7813/2014, PL 6529/2013, PL 4667/2012, PL 4950/2016, PL 1285/2015, PL 1696/2015, PL 5223/2013, PL
6416/2016, PL 7014/2013, PL 7120/2017, PL 7697/2014, PL 7268/2014, PL 5580/2013, PL 3202/2012, PL
1988/2015 e PL 3273/2012.
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Na perspectiva de formação, capacitação, qualificação e qualidade de ensino, a pesquisa identificou PL
5462/2013, PL 3326/2012, PL 4753/2012 e PL 6250/2016. Sob a perspectiva de formação, em conjugação com
ensino-aprendizagem e qualidade de ensino, a pesquisa identificou o PL 5229/2013. Também foi encontrada
associação com as temática de Jovens e adultos em situação de privação de liberdade (PL 1312/2015), com
repercussão penal (PL 3189/2012) e repercussão tributária (PLs 5929/2016 e 7625/2017, respectivamente).
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PL 4517/2012, PL 6301/2016, PL 2165/2015, PL 2889/2015, PL 705/2015, PL 5801/2013, PL 6757/2016, PL
6636/2016, PL 6618/2016, PL 4389/2016, PL 3947/2015, PL 3613/2015, PL 3963/2015, PL 3125/2015, PL
7455/2014, PL 3605/2015, PL 7451/2014, PL 7456/2014, PL 7474/2014, PL 4901/2016, PL 7089/2017 e PL
4046/2015.
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Em conjugação com a Modalidade Educação Profissional e Tecnológica bem como Acesso e permanência (PL
7547/2017); com Prática desportiva (PL 1657/2015), com Ensino-aprendizagem (PL 6924/2013 e PL
4628/2016), com Material escolar (PL 5241/2016), com Participação da comunidade (PL 2240/2015), com
Tecnologia Educacional (PL 3898/2015).
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PL 4925/2016, PL 4935/2016, PL 5380/2016 e PL 7762/2017), o mesmo ocorrendo em
relação à temática Proibições36.
Responsabilidade, inclusive conjugada com Permanência e Frequência, é tema que
consta de 7 iniciativas (PL 7424/2017, PL 6555/2016, PL 1/2015, PL 7307/2014, PL
6137/2013, PL 925/2015, PL 3146/2012).
O descritor Certificação também consta em 7 iniciativas (PL 7717/2017, PL 2364/2015,
PL 1451/2015, PL 690/2015, PL 1763/2015, PL 8200/2014 e PL 6229/2013), ao passo que
Avaliação e Qualidade de ensino são assuntos abordados nos PL 7378/2017, PL 821/2015,
PL 5325/2013, PL 6000/2016, PL 3419/2015, PL 2843/2015, PL 5326/2016, igualmente
totalizando 7 proposições.
O assunto Gestão democrática, inclusive conjugado com Responsabilidade, é tratado
em 5 Projetos (PL 2759/2015, PL 2752/2015, PL 6798/2013, PL 2971/2015, PL 5604/2013),
ao passo que Participação da comunidade é expressão constante em 5 Projetos de Lei (PL
5946/2013, PL 8224/2014, PL 252/2015, PL 1224/2015 e PL 1447/2015).
Sob a temática Acesso e Informação, a pesquisa logrou encontrar 4 iniciativas,
consubstanciadas nos Projeto de Lei 3758/2012, 1414/2015, 3101/2015 e 4792/2016, o
mesmo ocorrendo em relação ao assunto Educação ambiental, incluindo coleta de resíduos
(PL 1732/2015, PL 53/2015, PL 5860/2016 e PL 6202/2016), bem como a Valorização da
experiência extraescolar, inclusive nas perspectivas de estrutura curricular, financiamento e
prática educativa, com a participação da comunidade, tema tratado nos Projetos de Lei
5414/2013, 20/2015, 267/2015 e 3625/2015.
Outras três proposições abordam o Papel dos entes federados, englobando ação
cooperativa e jornada escolar, no caso, PLP 413/2014, PL 5519/2013 e PL 6155/2016. O tema
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PL 7423/2017, PL 5487/2016, PL 2640/2015, PL 1052/2015, PL 104/2015, PL 6283/2013, PL 1798/2015, PL
1871/2015 e PL 5043/2013.
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Equipamentos escolares vem conjugado com Insumos, também constando em três iniciativas
(PL 7455/2017, PL 3231/2015 e PL 3621/2015). Já a temática do Controle Social foi
identificada no PL 2673/2015 e de modo conjugado com Permanência e Frequência no PL
1481/2015. Por sua vez, estes dois últimos descritores foram encontrados no PL 89/2015.
Os Projetos de Lei PL 5546/2016 e PL 4306/2012 têm como propósito a adequação da
redação da Lei 9.394/96 à Constituição Federal, em consonância com Emendas
Constitucionais aprovadas em relação à temática da educação. De igual modo, outros temas
também aparecem sob duas proposições, quais sejam, Organização Curricular (PL
4486/2016 e PL 7181/2014); Prática desportiva (PL 4129/2012, PL 6186/2013); e Tecnologia
Educacional (PL 7861/2017, PL 3545/2015).
Ficou constatado que em muitos Projetos de Lei, a temática do Acesso e Permanência
foi tratada de modo transversal com outros temas predominantes, ora apenas o termo acesso,
ora apenas o termo permanência, e em muitos casos como expressão. Procedida à análise,
ainda remanesceram, em caráter residual, os Projetos de Lei 3799/2012, 6403/2103,
615/2015, 3474/2015, 4563/2016, 6473/2016, 6496/2016, 7054/2017, 7339/2017 e
7451/2017.
Por derradeiro, a pesquisa identificou 5 proposições sob temas específicos, não
catalogados anteriormente, pertinentes a Curso preparatório para ingresso na educação
superior (PL 6135/2016), Espaço físico (PL 3426/2015), obrigatoriedade de disciplina (PL
1302/2015), Avaliação e Diversidade (PL 6542/2016), bem como redimensionamento de
etapa de ensino (PL 6394/2016).
O estudo ainda apurou a existência de 24 Projetos de Lei tramitando na Câmara com
origem no Senado, sendo 7 anteriores ao período delimitado na Pesquisa.
Os PLS 311/2016 (na Câmara, 7682/2017); 208 (na Câmara, 7607/2017); 566/2015 (na
Câmara, 5057/2016); 45/2015 (na Câmara, 5055/2016); 6/2014 (na Câmara, 5054/2016);
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426/2015 (na Câmara, 5053/2016); 103/2015 (na Câmara, 3833/2015); 224/2012 (na Câmara,
3632/2015); 70/2015 (na Câmara, 3380/2015); 249/2012 (na Câmara, 3047/2015); 80/2014
(na Câmara, 1967/2015); 2/2012 (na Câmara, 4744/2012); 281/2014 (na Câmara, 4824/2016);
17/2014 (na Câmara, 1966/2015); 467/2012 (na Câmara, 8131/2014); 185/2012 (na Câmara,
8130/2014); 284/2012 (na Câmara, 7552/2014) já foram anteriormente mencionados.
Com relação aos demais, conquanto apresentados no Senado em período não delimitado
pela Pesquisa, são neste estudo mencionados, pois tramitam na Câmara dos Deputados. Dois
focalizam o atendimento de populações específicas, no caso, o PL 7109/2014 (tramitou no
Senado sob n. 305/2008), dispondo sobre equipamentos para pessoas com deficiência e PL
5954/2013 (tramitou no Senado sob n. 186/208), abordando a avaliação de indígenas.
Quanto aos outros cinco, cada qual refere temática específica: PL 5333/2013 (tramitou
no Senado sob n. 195/2008), abordando infraestrutura (espaço físico); PL 4731/2012
(tramitou no Senado sob n. 504/2011), sob o enfoque da estrutura física para ensinoaprendizagem; PL 2286/2015 (tramitou no Senado sob n. 320/2008), dispondo sobre a
valorização dos profissionais da educação; tratando do atendimento de populações
específicas (indígenas), na perspectiva de avaliação; PL 5684/2013 (tramitou no Senado sob
n. 515/2011), referindo o descritor Acesso e Permanência e, finalmente, PL 3088/2012
(tramitou no Senado sob n. 415/2011, sob a temática de Programa Suplementar (material
didático-escolar).
O estudo também identificou 3 Projetos de Lei da Câmara, apresentados no período
indicado na pesquisa, que foram encaminhados para o Senado Federal, onde aguardam
apreciação, todos versando temáticas distintas.
O PL 537/2016 (PLS 75/2017, no Senado), focaliza o atendimento de populações
específicas (pessoa com deficiência), abordando o ensino-aprendizagem na Educação de
Jovens e Adultos. Por sua vez, o PL 2098/2015 (PLS 54/2017, no Senado), dispõe sobre a
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Valorização dos profissionais da educação, tratando da garantia de descontos em livros,
periódicos e materiais didáticos correlatos vinculados à sua área de ensino e de atuação
profissional. Outrossim, o PL 3940/2012 (PLS 162/2015, no Senado), dispõe sobre o tema
Financiamento, acrescentando inciso ao art. 70 da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para inserir, como despesa de manutenção e
desenvolvimento do ensino, aquela realizada com atividades curriculares complementares.
Com relação aos 117 Projetos de Lei e 1 Projeto de Lei Complementar iniciados na
Câmara dos Deputados, arquivados, o tema mais recorrente diz respeito a Financiamento,
que constou de 22 Projetos de Lei37, em três dos quais de modo conjugado com os descritores
Acesso e Permanência (PL 1793/2015), Valorização dos Profissionais da Educação (PL
7656/2014) e Programas Suplementares (PL 4031/2012).
Esta expressão também desponta como assunto recorrente, constando de dez
proposições38, seis das quais em conjugação com o descritor Valorização dos Profissionais da
Educação. E uma vez que a expressão Valorização dos Profissionais de Educação aparece
com frequência em conjugação a outras temáticas, forçoso concluir que o assunto é pungente,
sobretudo porque quando tratado isoladamente apareceu sete vezes (PL 3144/2012,
6477/2013, 7556/2014, 499/2015, 2479/2015, 3679/2015, 4928/2015) 39.
Outra temática dominante é de Atendimento de populações específicas, que constou de
18 Projetos de Lei, sendo 14 relacionados às pessoas com deficiência40.
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Projetos de Lei 4671/2012, 4711/2012, 4718/12, 4808/2012, 4867/2012, 4909/2012, 5397/2013, 5453/2013,
5500/2013, 58847/2013, 5907/2013, 6533/2013, 3293/2015 e Projeto de Lei Complementar n. 51/2015.
38
Projetos de Lei 3114/2012, 4427/2012. 5136/2013, 5264/2013, 8049/2014, 457/2015. Especificamente
abordado material escolar nos Projetos de Lei 7794/2014 e 8279/2014. Como temática isolada, nos Projetos de
Lei 6162/2013 e 454/2015.
39
Em conjunto com o descritor Repercussão Tributária (Desoneração), a expressão também constou dos Projetos
de Lei 5360/2013 e 7209/2014).
40
Projetos de Lei 3512/2012, 4776/2012, 5614/2013, 6570/201, 6797/2013, 7605/2014, 7665/2014, 7916/14,
8004/2014, 184/2015, 642/2015, 3777/2015, 4651/2016 e 7470/2017. Além destes, a temática constou nos
Projetos de Lei 7721/2014, 3143/2015, 4238/2015 e 4573/2016.
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A pesquisa também identificou 14 Projetos de Lei sob os descritores Novas
Disciplinas41 e Estrutura Curricular42, ao passo que a temática Infraestrutura despontou em 7
Projetos, um dos quais tratou do mobiliário urbano (PL 7661/2014)43.
Outrossim, o estudo localizou 7 Projetos de Lei sob a temática de Ensino-aprendizagem,
sob perspectivas distintas44, também verificando que a temática da Educação Ambiental
apareceu em cinco proposições

45

, seguida pelos descritores Certificação46 e Gestão

Democrática47, cada qual com quatro iniciativas. Já as temáticas de Insumos48,
Equipamentos49 e Prática Desportiva50 vieram em seguida, cada qual com 3 proposições
legislativas.
A pesquisa identificou temas que mereceram abordagem em duas proposições
legislativas cada. Sob a temática de Avaliação, os PLs 6003/2013 e 8167/2014;
obrigatoriedade de disciplina (PLs 3321/2012 e 7138/2014); Participação Pública (PLs 7058
e 7816, ambos de 2014) e Repercussão tributária (PLs 7688/2014 e 1431/2015).
Por fim, alguns temas foram abordados em proposituras únicas, como o PL 2705/2015,
que disciplina regulação de conflitos em âmbito escolar, o PL 2142, que combate à
drogadição, bem como o PL 4182, que aborda atividade econômica. Já as temáticas de
Permanência e Frequência foram tratadas no PL 4881/2013, ao passo que o descritor Acesso
e Permanência para o Ensino Técnico veio referido no PL 2140/2015.

41

Projetos de Lei 3400/2012, 5960/2013, 8298/2014, 94/2015 e 523/2015.
Projetos de Lei 4097/2012, 5080/2013, 5115/2013, 6879/2013, 6916/2013, 7345/2014, 7362/2014, 7899/2014
e 545/2015.
43
Projetos de Lei 4888/2012, 4890/2012, 4889/2012, 5584/2013, 5738/2013, 5842/2013.
44
PL 4435/2012, abordando o ensino à distância; PL 4516/2012, concernente à prática educativa; PL 7851/2014,
tratando da jornada escolar; PL 8024/2014, alusivo à Modalidade Educação de Jovens e Adultos; PL 1023/2015,
atinente ao calendário escolar e PLs 2731 e 3236/2015, ambos de 2015, dispondo sobre proibição de ideologia de
gênero.
45
PL 4609/2012, sendo os demais conjugados com a ação de coleta de resíduos (PLs 6589/2013, 6898/2013,
6981/2013 e 7808/2014).
46
Projetos de Lei 4870/2012, 4979/2013, 6668/2013 e 1298/2015.
47
Projetos de Lei 6178/2013, 7236/2014, 8156/2014 e 2968/2015.
48
Projetos de Lei 4601/2012, 4676/2012 e 255/2015.
49
Projetos de Lei 4025/2012, 5218/2013 e 6439/2013.
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O estudo ainda resultou na identificação de 2 Projetos de Lei originários do Senado,
que foram arquivados na Câmara dos Deputados, com temáticas distintas. Enquanto o PL
4822/2016 (PLS 10/2012), versou sobre Infraestrutura (espaço físico), mediante o acréscimo
de parágrafo único ao art. 15 da Lei nº 9.394, de 1996, para regular a extinção de unidades
escolares públicas de educação básica, a reestruturação de sua oferta de escolarização e o
destino de seu patrimônio, o PL 5956/2013 (PLS 696/2011) focalizou a temática da
Avaliação, acrescentando §§ 5º e 6º ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, para determinar a
universalização progressiva do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a todos os
concluintes do ensino médio.
Com relação a Projetos de Lei iniciados na Câmara e foram transformados em
norma jurídica, a pesquisa logrou identificar 6 proposições, com predomínio da temática de
atendimento a populações específicas e valorização dos profissionais da educação.
Em relação a esta expressão, os dois projetos de lei foram iniciativa do Poder Executivo
(PL 4251/2015, convertido na Lei 13.325/2016; e PL 4368/2012, convertido na Lei
12.772/2012). Já em relação àquela temática, dos quatro projetos apresentados, dois são de
iniciativa parlamentar e dizem respeito à pessoa com deficiência (PL 4700/2012 e PL
2995/2015, transformados nas Leis 13.234/2015 e 13.409/2016, respectivamente), enquanto
os outros dois tiveram iniciativa da Presidência da República, dispondo sobre escolas do
campo (PL 3534/2012, convertido na Lei 12.960/2014) e auxílio e bolsa de educação aos
dependentes dos militares da Marinha do Brasil falecidos no acidente ocorrido em fevereiro
de 2012 na Estação Antártica Comandante Ferraz – EACF (PL 6645/2013, transformado na
Lei 13.065/2014).
Por fim, o estudo apurou a existência de 1 Projeto de Lei originário do Senado,
aprovado na Câmara dos Deputados, porém vetado totalmente pelo Poder Executivo, no
50

Projetos de Lei 4204/2012, 1526/2015 e 5981/2016.
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caso, o PL 4263/2012 (PLS 572/2011, no Senado), que dispunha sobre a temática de
Responsabilidade, acrescentando parágrafo único ao art. 55 da Lei n. 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para obrigar as escolas de educação básica a
identificar, no ato da matrícula, as pessoas autorizadas a ingressar no estabelecimento de
ensino para cuidar de assuntos de interesse do aluno.
A partir do encerramento quantitativo da pesquisa, insta mencionar que o expressivo
número de proposições que tramitam na Câmara, quando cotejadas com o número de
proposições que tramitam no Senado, evidentemente decorre do quantitativo de parlamentares
em cada uma dessas Casas Legislativas.
Sem mencionar nomes, de qualquer modo vale destacar que parte do inventário de
Projetos de Lei pesquisados decorre de iniciativa de parlamentares comprometidos com a
causa, também sendo possível identificar a participação de populares, por meio das
Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Alguns projetos que tramitam no Senado também tramitam na Câmara, assim como há
proposições semelhantes simultaneamente tramitando em cada uma das Casas, o que
evidenciado pelo expressivo número de tramitações conjuntas, sem descuidar para o fato de
que há Deputados que são posteriormente eleitos Senadores ou vice-versa, o que também
justifica o arquivamento de algumas proposições.
Justamente sobre essa temática, insta registrar, a Consultoria optou por trazê-la
igualmente na pesquisa, por considerar que, ainda que uma propositura apresentada tenha sido
retirada pelo (a) autor(a) ou mesmo rejeitada ou tornada prejudicada, nada impede que venha
a ser reapresentada, sobretudo aquelas cujo arquivamento decorreu do encerramento da
legislatura.
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Identificar as razões de arquivamento, quando analisado o mérito, também é
importante para subsidiar o Ministério da Educação em relação ao que já foi objeto de
consideração pelo Congresso, sem êxito no prosseguimento.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não basta produzir, votar e aprovar iniciativas legislativas, sendo de fundamental
importância o seu debate. Surgindo a necessidade de identificar as propostas que focalizam a
temática do Ensino Fundamental e Médio, assume vital importância para o Ministério da
Educação, assim como para os demais sujeitos de direitos e deveres para com a educação, a
identificação e análise de Projetos de Lei apresentados nas Casas do Congresso, porquanto a
referida ferramenta configura fonte onde brotam subsídios que contribuirão para a formulação
de novas diretrizes curriculares nacionais, (re)organizando aspectos, conformando o domínio
e compreensão do pensamento que vem sendo produzido, debatido e consolidado acerca do
determinado tema.
O Produto apresentado também se reveste de importância, pois permitirá na sequência
da Consultoria uma imersão dos temas tratados, para identificar as principais demandas que,
direta ou indiretamente, podem impactar na mudança do marco regulatório do ensino
fundamental e do ensino médio, igualmente identificando o que ainda não está devidamente
contemplado.
Por ora, a pesquisa constatou que um alongamento da agenda educacional na direção
dos Programas Suplementares, notadamente alimentação escolar e transporte, para muitos
educandos o condicionante para acesso e permanência na Escola.
Na busca do ensino aprendizagem, nota-se elevado número de proposituras que
buscam reajustar o conteúdo ministrado, por meio da inclusão de novas disciplinas e
determinados temas, carecendo um maior debate em torno do ensino religioso.
Em relação aos educandos, além da Educação Básica em suas respectivas etapas do
Ensino Fundamental e Médio, objeto do presente estudo, a pesquisa não poderia deixar de
abordar as Modalidades que as permeiam, abarcando para a Educação Profissional Técnica de
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Nível Médio, bem como a Educação de Jovens e Adultos, bem como a Educação no Campo, a
Educação Indígena, a Quilombola, e a Educação Especial. Neste sentido, se por um lado
verifica-se intenso debate em relação à pessoa com deficiência, sobretudo na perspectiva da
nova disciplina introduzida por Convenção Internacional recepcionada em nosso ordenamento
com equivalência de norma constitucional, por outro lado ainda carece um maior debate em
torno da educação de campesino, indígenas e quilombolas.
Outro sujeito da educação amplamente debatido são os profissionais da educação.
Optou-se pelo descritor ‘valorização’ destes profissionais, pois a maioria das proposições
buscam resguardar-lhes direitos, carecendo um debate maior em torno dos deveres, pois não
raras as vezes a violação destes implica na violação dos direitos do educando, que também
precisa ser valorizado.
Neste eito, emerge a temática do ensino-aprendizagem, na perspectiva da carga
horária, calendário, jornada, mas sem descuidar das metodologias empregadas bem como da
salvaguarda o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, e as proposituras com torno da
ideologia de gênero são um bom exemplo disso.
A temática da infraestrutura apresenta-se muito abrangente, pois envolve aspectos por
vezes abordados sob múltiplas designações, por exemplo, equipamentos escolares, tecnologia
educacional, sendo digno de menção o emprego do vocábulo insumos, ainda não devidamente
conceituado pela legislação. A vasta gama de projetos tratando do tema evidencia a
necessidade de um olhar mais acurado para delimitação do que ele contempla.
Outro tema que merecerá atenção diz respeito à Certificação, tratada genericamente,
sem uma disciplina que apresente seus contornos, sendo exemplo dessa discussão a demanda
de alunos do segundo ano do Ensino Médio que logram aprovação em exames prévestibulares.
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O resultado da pesquisa permite averiguar que, progressivamente, assume lugar dentro
da agenda educacional a preocupação em relação à violência, incremento de segurança e
regulação de conflitos, assim como a temática da educação ambiental.
Entretanto, ainda estamos longe de vislumbrar no horizonte o alvorecer de uma prática
educativa eficiente em Direitos Humanos, não obstante as proposições que abordem o tema
como disciplina ou tema transversal.
Outrossim, em função da relevância do tema, Avaliação e Qualidade de Ensino ainda
despontam de modo muito tímido, a julgar pelo quantitativo de projetos sobre as temáticas.
De igual modo, os assuntos relacionados à Gestão Democrática e Controle Social ainda
demandam maior espaço na agenda, assim como a participação da comunidade, acesso à
informação e valorização da experiência extraescolar.
A pesquisa ainda evidenciou uma carência de abordagem em torno da organização da
escola, notadamente na perspectiva do político-pedagógico e do regimento escolar, que são
elementos constitutivos para a organização e operacionalização de Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica.
Por fim, insta registrar duas temáticas que permeiam os outros descritores de modo
considerável, notadamente o Financiamento e Repercussão Tributária, pois enquanto a
proposições apresentadas neste sentido plasmam o propósito de universalização do ensino,
acesso e permanência, as iniciativas àquele descritor são expressadas pelo binômio
custo/benefício, na perspectiva de quem possui direito à educação e de quem possui o dever
de oferta-la.
Estas reflexões, ainda que breves, serão melhor detalhadas nos Produtos posteriores da
presente Consultoria que, neste momento, ficou circunscrita à cartografia dos temas que
focalizam o Ensino Fundamental e Médio, presentes em proposições que tramitam nas Casas
do Congresso.
41

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: Texto
constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas
Emendas Constitucionais nºs 1/92 a 64/2010 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão nºs
1 a 6/94. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2010.

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Conselho Nacional da Educação.
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação.
Secretária de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. – Brasília: MEC,
SEB, DICEI, 2013.

______. Presidência da República. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as
diretrizes
e
bases
da
educação
nacional.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 5ª edição,
São Paulo: Atlas, 2008.

VALA, Jorge. Análise de conteúdo. In.: SILVA, Augusto Santos e José Madureira (orgs.).
Metodologia das ciências sociais. Porto, Portugal: Edições Afrontamento, 1986. p. 101-128.

42

ANEXO A
PROPOSIÇÕES PESQUISADAS JUNTO AO SENADO FEDERAL

10 Propostas de Emenda Constitucional tramitando
Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor

Considerações
Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa

Propositor

Considerações

Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor

Considerações
Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor

Considerações
Tema
Status de tramitação

PEC 19/2017
17/05/2017
Altera o art. 62 da Constituição Federal para vedar a edição de medidas provisórias sobre diretrizes e bases
da educação nacional.
Senadores Fátima Bezerra, Lídice da Mata, Regina Sousa, Lasier Martins, Paulo Paim, Randolfe Rodrigues,
Jorge Viana, João Capiberibe, Ângela Portela, Antonio Carlos Valadares, Lindbergh Farias, Paulo Rocha,
Gleisi Hoffmann, Otto Alencar, Humberto Costa, Telmário Mota, José Maranhão, Reguffe, Valdir Raupp,
José Pimentel, Elmano Férrer, Acir Gurgacz, Garibaldi Alves Filho, Rose de Freitas, Magno Malta, José
Medeiros, José Agripino, Davi Alcolumbre, Renan Calheiros, Álvaro Dias, Roberto Muniz, José Serra,
Vanessa Grazziotin
Veda a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a diretrizes e bases da educação nacional.
Abrangente na Educação, sem especificar tema determinado
Matéria com a relatora Maria do Carmo Alves, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

PEC 24/2017
27/06/2017
Acrescenta o art. 212-A à Constituição Federal, para tornar permanente o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e revoga
o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Senadores Lídice da Mata, Acir Gurgacz, Álvaro Dias, Antonio Carlos Valadares, Ataídes Oliveira, Benedito
de Lira, Cristovam Buarque, Elmano Férrer, Garibaldi Alves Filho, João Capiberibe, Jorge Viana, José
Maranhão, José Pimentel, Lasier Martins, Lindbergh Farias, Lúcia Vânia, Maria do Carmo Alves, Paulo
Bauer, Paulo Paim, Paulo Rocha, Randolfe Rodrigues, Regina Sousa, Roberto Muniz, Roberto Requião,
Romário, Telmário Mota, Vicentinho Alves
Assegura a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus
Municípios mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de
natureza contábil.
Financiamento e Responsabilidade
Matéria com a relatora Fátima Bezerra, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

PEC 53/2016
25/10/2016
Altera os arts. 9º e 37 da Constituição Federal para estabelecer a educação como serviço essencial
Senadores Rose de Freitas, Ana Amélia, Ângela Portela, Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro,
Ataídes Oliveira, Benedito de Lira, Cidinho Santos, Cristovam Buarque, Deca, Edison Lobão, Eduardo
Amorim, Elmano Férrer, Flexa Ribeiro, Garibaldi Alves Filho, Gladson Cameli, Hélio José, Ivo Cassol, José
Agripino, José Medeiros, Lasier Martins, Lindbergh Farias, Lúcia Vânia, Pastor Valadares, Paulo Bauer,
Pinto Itamaraty, Simone Tebet, Telmário Mota, Valdir Raupp
Altera a Constituição Federal para estabelecer que a educação será considerada serviço essencial, inclusive
para fins do exercício do direito de greve.
Qualidade de ensino
Matéria com o relator Wilder Morais, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

PEC 28/2015
18/03/2015
Altera o art. 208 da Constituição Federal para garantir a progressiva universalização da educação básica em
tempo integral.
Senadores Eduardo Amorim, Aloysio Nunes Ferreira, Antonio Anastasia, Benedito de Lira, Blairo Maggi,
Cristovam Buarque, Delcídio do Amaral, Elmano Férrer, Fátima Bezerra, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Ribeiro, Flexa Ribeiro, Garibaldi Alves Filho, Humberto Costa, João Alberto Souza, José
Pimentel, Lúcia Vânia, Magno Malta, Marcelo Crivella, Maria do Carmo Alves, Omar Aziz, Otto Alencar,
Paulo Paim, Raimundo Lira, Regina Sousa, Romário, Sérgio Petecão, Tasso Jereissati, Telmário Mota,
Waldemir Moka, Walter Pinheiro
Altera o art. 208 da Constituição Federal para dispor que o dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de progressiva universalização da educação básica em tempo integral.
Jornada Escolar
Matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aguardando designação de relator(a).
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PEC 63/2015
25/05/2015
Acrescenta parágrafo ao art. 60 do ADCT da Constituição da República Federativa do Brasil para estabelecer
regras asseguradas do pagamento do piso salarial nacional do magistério pelos Municípios.
Senadores Cristovam Buarque, Acir Gurgacz, Aloysio Nunes Ferreira, Ana Amélia, Antonio Anastasia,
Antonio Carlos Valadares, Benedito de Lira, Senador Blairo Maggi, Dário Berger, Eduardo Amorim,
Garibaldi Alves Filho, Hélio José, João Capiberibe, Jorge Viana, Lasier Martins, Lídice da Mata, Paulo
Paim, Reguffe, Renan Calheiros, Ricardo Ferraço, Romero Jucá, Simone Tebet, Telmário Mota, Valdir
Raupp, Vanessa Grazziotin, Waldemir Moka, Walter Pinheiro
Acrescenta o § 6º ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição
Federal, para determinar que os Municípios que utilizarem mais de 60% de sua cota do FUNDEB para pagar
o piso salarial nacional do magistério receberão complementação da União.
Financiamento / Responsabilidade
Matéria com a relatora Gleisi Hoffmann, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

PEC 80/2015
18/06/2015
Institui a carreira nacional do magistério público da educação básica.
Senadores Fernando Bezerra Coelho, Álvaro Dias, Ana Amélia, Ângela Portela, Benedito de Lira, Dalirio
Beber, Davi Alcolumbre, Donizeti Nogueira, Elmano Férrer, Fátima Bezerra, Gladson Cameli, Gleisi
Hoffmann, Hélio José, Humberto Costa, Ivo Cassol, Jader Barbalho, José Medeiros, José Pimentel, Lasier
Martins, Lídice da Mata, Maria do Carmo Alves, Paulo Paim, Randolfe Rodrigues, Regina Sousa, Roberto
Requião, Sandra Braga, Valdir Raupp
Altera art. 30, inc. VI para referir o novo art. 211-A, este qual determina que o magistério público da
educação básica será organizado em carreira nacional,
Valorização do profissional da educação
Matéria com a relatora Gleisi Hoffmann, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronto para
pauta

PEC 37/2014
30/10/2014
Altera o § 3º do art. 208 da Constituição Federal, para estabelecer o dever do poder público de recensear os
educandos na educação básica obrigatória, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
frequência à escola.
Senadores Antonio Carlos Valadares, Acir Gurgacz, Ana Amélia, Ana Rita, Antonio Aureliano, Ataídes
Oliveira, Cícero Lucena, Cristovam Buarque, Cyro Miranda, Douglas Cintra, Eduardo Suplicy, Fleury,
Humberto Costa, Ivonete Dantas, João Capiberibe, Lídice da Mata, Maria do Carmo Alves, Odacir Soares,
Paulo Paim, Randolfe Rodrigues, Roberto Requião, Rodrigo Rollemberg, Ruben Figueiró, Sérgio Petecão,
Vanessa Grazziotin, Walter Pinheiro, Wilson Matos
Altera o § 3º do art. 208 da Constituição Federal, para estabelecer o dever do poder público de recensear os
educandos, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola na
educação básica obrigatória, não apenas no ensino fundamental.
Acesso e permanência
Matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aguardando designação de relator(a).

PEC 32/2013
26/06/2013
Altera o inciso I do art. 159 e o inciso I do art. 208 da Constituição Federal, e altera o art. 211 da
Constituição Federal para responsabilizar a União pelo financiamento da educação básica pública.
Senadores Cristovam Buarque, Acir Gurgacz, Aloysio Nunes Ferreira, Álvaro Dias, Ana Amélia, Armando
Monteiro, Ataídes Oliveira, Blairo Maggi, Cássio Cunha Lima, Cícero Lucena, Clésio Andrade, Cyro
Miranda, Delcídio do Amaral, Eduardo Amorim, Eunício Oliveira, Flexa Ribeiro, Humberto Costa, Jayme
Campos, Lídice da Mata, Lúcia Vânia, Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim, Pedro Taques, Randolfe
Rodrigues, Ricardo Ferraço, Rodrigo Rollemberg, Sergio Souza, Waldemir Moka
Altera o art. 211 da Constituição Federal, para determinar que cabe à União o financiamento da educação
básica pública, com padrão uniforme de qualidade, mediante garantia de carreira nacional dos profissionais
da educação básica pública e serviços educacionais.
Financiamento / Valorização
Matéria com o relator Acir Gurgacz, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronto para pauta
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PEC 49/2013
23/09/2013
Altera a Constituição Federal para valorizar o exercício do magistério e qualificar a ação dos professores das
redes públicas de educação básica.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Altera a Constituição Federal para: a) acrescentando § 13 ao art. 37, limitar a 40 horas semanais a carga
horária do servidor que ocupe dois cargos públicos, quando um dos cargos se tratar de magistério da
educação básica e, b) inserindo art. 206-A, estabelecer, como critério à aprovação do professor da educação
básica no estágio probatório, o domínio das técnicas didáticas e dos conhecimentos de cultura geral e
pedagógica, segundo diretrizes nacionais, assegurada a oferta gratuita, em regime de colaboração, de cursos
de capacitação previamente à avaliação, no horário de trabalho e com presença obrigatória.
Valorização dos profissionais da educação
Matéria com o relator Paulo Paim, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronto para pauta
PEC 55/2013
15/10/2013
Altera o art. 206 da Constituição Federal para criar o Incentivo para Valorização dos Profissionais da
Educação Básica Pública.
Senadores Delcídio do Amaral, Aloysio Nunes Ferreira, Álvaro Dias, Ana Amélia, Ângela Portela, Anibal
Diniz, Antonio Carlos Rodrigues, Armando Monteiro, Benedito de Lira, Cícero Lucena, Eduardo Lopes,
Eduardo Suplicy, Flexa Ribeiro, Francisco Dornelles, Humberto Costa, Jorge Afonso Argello, Jorge Viana,
José Agripino, Lindbergh Farias, Luiz Henrique, Magno Malta, Maria do Carmo Alves, Paulo Paim,
Randolfe Rodrigues, Rodrigo Rollemberg, Romero Jucá, Vanessa Grazziotin, Wellington Dias
Acresce § 2º ao art. 206 dispondo que lei nacional instituirá o Incentivo para Valorização dos Profissionais
da Educação Básica Pública, pelo qual caberá à União financiar adicional pecuniário incorporável aos
proventos de aposentadoria, nunca inferior a sessenta por cento da remuneração total, para os profissionais
da educação das redes estaduais e municipais da educação básica contratados no regime de quarenta horas
semanais, com dedicação exclusiva comprovada, segundo regulamento.
Valorização dos profissionais da educação
Matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aguardando designação de relator(a).
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PEC 17/2017
10/05/2017
Acrescenta o art. 212-A à Constituição Federal, para tornar permanente o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e revoga
o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Senadores Lídice da Mata, Eunício Oliveira, Otto Alencar, Álvaro Dias, Cidinho Santos, Roberto Muniz,
Airton Sandoval Santana, Dário Berger, Roberto Rocha, Paulo Bauer, Magno Malta, Marta Suplicy,
Fernando Bezerra Coelho, Lasier Martins, Paulo Rocha, José Pimentel, Sérgio Petecão, Fátima Bezerra,
Romário, Roberto Requião, Eduardo Lopes, Elmano Férrer, Rose de Freitas, Senador Alves Filho, Randolfe
Rodrigues, Dalirio Beber, Paulo Paim, Vicentinho Alves, Ivo Cassol
Altera a Constituição Federal para tornar permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e para ampliar os recursos que
o compõem.
Financiamento
Arquivo – Retirada pelo autor

PEC 5/2013
04/03/2013
Altera o inciso I do art. 159 e o inciso I do art. 208 da Constituição Federal, e acrescenta parágrafo ao art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para garantir o ensino fundamental em período integral.
Senadores Cícero Lucena, Aécio Neves, Alfredo Nascimento, Antonio Carlos Rodrigues, Antonio Carlos
Valadares, Ataídes Oliveira, Blairo Maggi, Casildo Maldaner, Cássio Cunha Lima, Ciro Nogueira, Cyro
Miranda, Eduardo Lopes, Flexa Ribeiro, Humberto Costa, Inácio Arruda, Ivo Cassol, Jader Barbalho, Jarbas
Vasconcelos, João Costa, Jorge Afonso Argello, José Agripino, Lindbergh Farias, Mário Couto, Paulo
Davim, Romero Jucá, Ruben Figueiró, Valdir Raupp, Vanessa Grazziotin, Vital do Rêgo, Zeze Perrella
Altera o art. 159 da Constituição Federal para dispor que no que se refere a repartição das receitas tributárias
a União entregará do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e nove por cento na seguinte forma: e) um por cento, para aplicação
exclusiva em programas municipais de apoio à manutenção do ensino obrigatório de que trata o art. 208,
inciso I, distribuído aos municípios que ofereçam escola em regime de tempo integral a, no mínimo, setenta e
cinco por cento da população em idade adequada para o ensino fundamental, na forma que a lei estabelecer.
Dispõe que o ensino fundamental em tempo integral deverá ser implementado até o ano de 2022, de forma
gradual.
Financiamento / Jornada Escolar
Arquivada ao final da Legislatura
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33/2016
17/02/2016
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para prever a garantia de acesso e permanência da criança no estabelecimento de ensino frequentado por sua
mãe, por seu pai ou por seu responsável.
Senadora Vanessa Grazziotin
Altera inciso XIII do art. 3º da Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para prever a
garantia de acesso e permanência da criança no estabelecimento de ensino frequentado por sua mãe, pai
responsável, na condição de estudante.
Acesso e permanência
Matéria com a relatora Fátima Bezerra, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, já tendo tramitado com
parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
76/2016
08/03/2016
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para prever provas práticas nos processos seletivos de professores da educação básica pública e promover a
criação de incentivos à permanência dos professores na mesma escola ao longo da carreira.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Confere novo § 4º ao art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para prever provas práticas nos processos seletivos de professores da educação básica
pública e promover a criação de incentivos à permanência dos professores na mesma escola ao longo da
carreira
Valorização dos profissionais de educação (formação)
Matéria com o relator Pedro Chaves, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (terminativa).
158/2016
05/04/2016
Altera a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, para definir especificidades das bibliotecas escolares em
instituições que ofertem a educação pré-escolar, o ensino fundamental e o ensino médio.
Senadora Regina Souza
Não altera a LDB, mas repercute, ao alterar a Lei nº 12.244/10, que dispõe sobre a universalização das
bibliotecas nas instituições de ensino do País, para definir especificidades das bibliotecas escolares, como a
obrigatoriedade de um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado.
Insumos
Matéria com a relatora Ângela Portela, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (terminativa).
187/2016
02/05/2016
Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a educação para o trânsito na educação básica.
Senador Hélio José
Introduz novo dispositivo na Lei de diretrizes e bases da educação nacional - LDB para determinar que a
educação no trânsito faça parte dos currículos da educação básica.
Novas disciplinas
Matéria com o relator José Medeiros, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (terminativa).
193/2016
03/05/2016
Inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional, de que trata a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
o "Programa Escola sem Partido".
Senador Magno Malta
Inclui entre as diretrizes e bases da educação o "Programa Escola sem Partido".
Ensino-aprendizagem / Metodologia
Com o relator Cristovam Buarque, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (terminativa).
194/2016
03/05/2016
Estabelece a obrigatoriedade de as escolas públicas de ensino fundamental e médio exibirem em placa visível
seus resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Senador Douglas Cintra
Não altera a LDB, mas repercute, obrigando as escolas públicas de ensino fundamental e médio a exibirem em
placa visível seus resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Avaliação / Qualidade de ensino
Com o relator Antonio Anastasia, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (terminativa).
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PLS 278/2016
05/07/2016
Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência, para dispor sobre o apoio aos educandos com deficiência nas instituições de ensino.
Senador Romário
Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência, para dispor sobre o apoio aos educandos com deficiência nas instituições de ensino na forma que
especifica, prevendo entrada em vigor 90 dias após sua publicação oficial.
Atendimento de populações específicas (PcD)
Matéria com o relator João Capiberibe, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e, após, à
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, decisão terminativa.

337/2016 (Complementar)
12/09/2016
Dispõe sobre instrumento de cooperação federativa para transferência à União de competências educacionais
de Estados, Distrito Federal e Municípios.
Senador Cristovam Buarque
Estabelece, como instrumento de cooperação federativa, a transferência à União de competências educacionais
de Estados, Distrito Federal e Municípios.
Papel dos Entes Federados / Responsabilidades
Matéria com o relator Pedro Chaves, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte e, após, à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, decisão terminativa.
353/2016
04/10/2016
Institui o Programa Passe Livre Estudantil e cria o Fundo Federal do Passe Livre Estudantil.
Senadores Lídice da Mata e Roberto Rocha
Institui o Programa Passe Livre Estudantil. Os benefícios serão limitados aos alunos da rede pública e aos
bolsistas da rede privada de ensino fundamental e médio, os benefícios poderão ser estendidos aos estudantes
matriculados em cursos profissionalizantes e técnicos. As ações do Programa Passe Livre Estudantil serão
custeadas por meio de fundo específico, criado com essa finalidade.
Programa Suplementar (transporte escolar) - Financiamento
Matéria com a relatora Fátima Bezerra, na Comissão de Assuntos Econômicos, já tendo tramitado na Comissão
de Assuntos Econômicos, com parecer favorável, tendo recebido emendas.

PLS 394/2016
26/10/2016
Altera a lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para estabelecer o reajuste anual do valor per capita do PNAE,
definindo o IPCA como índice utilizado para o cálculo do percentual do reajuste.
Senadora Rose de Freitas
Altera a Lei de Alimentação Escolar (Lei 11947/2009) para estabelecer o reajuste anual do valor per capita do
PNAE, em percentual igual ou superior à variação do IPCA.
Programa Suplementar (alimentação Escolar) - Financiamento
Com a relatora Lídice da mata, na Comissão de Assuntos Econômicos, com parecer favorável, mediante
emenda de sua autoria. Seguirá para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa.

PLS 395/2016
26/10/2016
Atribui regime de exercícios domiciliares para o estudante de qualquer nível de ensino que adotar ou obtiver
guarda judicial para fins de adoção.
Senadora Rose de Freitas
Atribui ao estudante de qualquer nível de ensino que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de
criança ou adolescente o regime de exercícios domiciliares, como compensação para faltas a aulas presenciais,
durante cento e vinte dias a partir da adoção ou da obtenção da guarda judicial, sendo aludido regime será
composto, dentre outros, por tutoria de profissional habilitado da respectiva instituição de ensino e utilização de
recursos e estratégias de ensino a distância;
Acesso e permanência - Ensino-Aprendizagem (ensino à distância) - Metodologias
Matéria com a relatora Ângela Portela, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e, após, à
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa.

PLS 28/2015
11/02/2015
Institui a Política Nacional de Bibliotecas.
Senador Cristovam Buarque
Insumos - Equipamentos escolares
Tramitou na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com parecer favorável. Atualmente com o relator
José Serra, na Comissão de Assuntos Econômicos e, após, seguirá para a Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, esta em decisão terminativa.
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PLS 38/2015
24/02/2015
Acrescenta o inciso V ao art. 36 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, para incluir “Cidadania” como disciplina obrigatória no currículo do ensino médio do Brasil e dá
outras providências.
Senador Reguffe
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a Cidadania como disciplina obrigatória no
currículo de todas as séries do ensino médio, com os temas e conteúdos que especifica, estabelecendo prazo de
3 anos letivos para que os sistemas de ensino se adaptem às exigências estabelecidas na Lei.
Novas disciplinas
Com o relator Magno Malta, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Tramita em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2012, que já se encontra apensado aos Projetos
de Lei do Senado nºs 74, 183 e 261, de 2012; 235, 449 e 515, de 2013)

PLS 94/2015
05/03/2015
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre a gestão democrática nas escolas.
Senadora Fátima Bezerra
Altera o art. 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e cria novo art. 14-A, para estabelecer como
princípios do sistema de ensino a participação dos profissionais da educação e dos conselheiros escolares na
elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação da comunidade escolar e local em conselhos
escolares. Estabelece características do conselho escolar.
Gestão Democrática
Tramita em conjunto com PLS 5 e 321, de 2014
Com relator Antonio Anastasia, na Comissão e Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa

PLS 184/2015
31/03/2015
Veda a substituição de livros didáticos antes de decorridos, no mínimo, três anos letivos desde a sua adoção.
Senador Roberto Rocha
Não altera a LDB, mas repercute, estabelecendo vedação à substituição de livros didáticos adotados a partir do
6º ano do ensino fundamental e no ensino médio por estabelecimentos das redes pública e privada, antes de
decorridos, no mínimo, três anos letivos desde a sua escolha. Proíbe a adoção de livros didáticos descartáveis
ou cuja concepção impeça a sua reutilização nos anos subsequentes ao de sua adoção.
OBS: Materiais didáticos, também denominados recursos ou tecnologias educacionais.
Programa Suplementar (material didático)
Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, aguardando a designação de relator.
217/2015
14/04/2015
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos
alunos da educação básica, para incrementar o valor per capita destinado a escolas situadas em municípios em
situação de extrema pobreza.
Senador Roberto Rocha
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para dispor que os valores per capita destinados a merenda nas
escolas situadas em Municípios em situação de extrema pobreza, aqueles em que 30% (trinta por cento) ou
mais da população apresenta renda familiar mensal per capita de até R$ 77,00 (setenta e sete reais),
corresponderão ao dobro dos valores per capita destinados às escolas nas demais localidades, em cada etapa e
modalidade de ensino. Pretende duplicar os valores do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
conhecido como merenda escolar, para os alunos dos municípios mais carentes do País
Programa Suplementar (Alimentação escolar) - Financiamento
Matéria pronta para Pauta na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com Relatório da Senadora Lídice da
Mata, com voto pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 1-CDH, nos termos de subemenda que apresenta.
230/2015
16/04/2015
Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte, nos municípios de São José de Mipibu, Jucurutu, Touros, Mossoró, Umarizal, São Miguel,
Alexandria e Tangará.
Senadora Fátima Bezerra
Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte, nos municípios de São José de Mipibu, Jucurutu, Touros, Mossoró, Umarizal, São Miguel,
Alexandria e Tangará. Os institutos são regulados pela Lei nº 11.892, de 2008, dispondo pelo ensino médio.
Infraestrutura - Espaço físico
Com a relatora Ana Amélia, pronto para pauta na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão
terminativa, pela rejeição do projeto.
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280/2015
13/05/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilidade de acesso à internet para os alunos nas escolas de ensino
fundamental e médio das redes pública e privada.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Torna obrigatória o acesso acadêmico e exclusivamente com esta finalidade, à internet para todo os alunos do
ensino fundamental e médio, das redes pública e privada.
Tecnologia Educacional
Com a relatora Ângela Portela, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
tendo tramitado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com parecer favorável, nos termos de
Substitutivo.

282/2015
13/05/2015
Altera as Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e 9.766, de 18 de dezembro de 1998, para dispor sobre a
distribuição nacional dos recursos do salário-educação.
Senador Raimundo Lira
Altera a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, para dispor sobre o montante de arrecadação do salárioeducação, respectivas deduções e as partes cabíveis à União, aos Estados e aos Municípios, determinando que a
Lei entra em vigor após um ano da data de sua publicação.
Financiamento
Pronta para pauta na Comissão de Assuntos Econômicos, com o relator Benedito de Lira tendo emitido
relatório pela aprovação do projeto e da Emenda nº 2 da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com mais
uma emenda que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 1 daquela Comissão.

307/2015
26/05/2015
Altera a Lei n° 12.858, de 9 de setembro de 2013, que dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e
saúde de parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás
natural, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196 da
Constituição Federal; altera a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989; e dá outras providências, para vincular
50% (cinquenta por cento) da destinação para as áreas de educação ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Senador Fernando Bezerra Coelho
Altera a Lei n° 12.858, de 2013, para destinar ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 50% (cinquenta por cento) da parcela da União dos
royalties do petróleo destinada à educação.
Financiamento
Matéria com relator Waldemir Moka, na Comissão de Assuntos Econômicos, pronta para pauta, com relatório
pela aprovação do projeto nos termos da Emenda nº 1 da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
(Substitutivo)

PLS 325/2015
01/06/2015
Torna obrigatória a manutenção de exemplares do estatuto da criança e adolescente (ECA), do estatuto da
Juventude, do estatuto do idoso e do estatuto da igualdade racial nas escolas municipais, estaduais, federais e
privadas.
Senador Donizeti Nogueira
Obriga a manutenção de exemplares do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), do Estatuto da Juventude, do
Estatuto do idoso e do Estatuto da igualdade racial nas escolas municipais, estaduais, federais e privadas.
Equipamentos escolares - Recursos - Tecnologia Educacional - Insumo
Com a relatora Ângela Portela, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com voto pela
aprovação do Projeto com uma Emenda que apresenta e pela aprovação das Emendas nº 2 e nº 3, do Senador
Paulo Paim, e prejudicialidade da Emenda nº 1 da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

338/2015
03/06/2015
Altera as Leis nos 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), e 11.738,
de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica, para dispor sobre a responsabilidade da União na remuneração docente.
Senador Fernando Bezerra Coelho
Dispõe sobre a participação da União no pagamento dos professores da educação básica em exercício nas redes
de ensino dos estados e municípios, garantindo o cumprimento do piso salarial profissional estabelecido em lei.
Papel dos entes federados - Responsabilidade - Financiamento - Valorização dos profissionais da educação
Tramita em conjunto com os PLSs 163, 164 e 364, de 2014
Matéria com relator Cristovam Buarque, na Comissão de Assuntos Econômicos. Após, seguirá para a
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa.
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548/2015
19/08/2015
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre o atendimento educacional especializado em classes hospitalares ou mediante atendimento
pedagógico domiciliar.
Senador Telmário Mota
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor que os sistemas de ensino, com integração ao
sistema de saúde, oferecerão atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as
aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou
permanência prolongada em domicílio, nos termos que especifica.
Atendimento de estudantes em diferentes situações de risco.
Recebeu parecer favorável ao projeto da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Antes de seguir para a
Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa, seguiu para o Plenário, onde aguarda inclusão em
Ordem do Dia do Requerimento nº 518, de 2016, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que solicita audiência da
CAE.
573/2015
01/09/2015
Altera os arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para considerar como de manutenção e
desenvolvimento do ensino as despesas com alimentação e uniformes escolares.
Senador Fernando Bezerra Coelho
Altera a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para considerar como de
manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas com alimentação e uniformes escolares.
Programa Suplementar (alimentação e uniformes escolares)
Matéria com o relator Roberto Rocha, na Comissão de Assuntos Econômicos e, após, seguirá para a Comissão
de Educação, em decisão terminativa.
586/2015
08/09/2015
Institui o Sistema de Avaliação de Mérito no Ensino Médio para ingresso nas instituições federais de educação
superior.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Cria um bônus de quinze por cento nos exames de classificação para ingresso em instituição federal de ensino
superior para os estudantes que, cumulativamente, tiverem cursado todo o ensino médio em escola pública e
demonstrado aproveitamento escolar igual ou superior a setenta por cento em cada ano letivo da educação
básica.
Avaliação discente
Matéria com a relatora Maria do Carmo Alves, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
646/2015
28/09/2015
Cria o Programa Bolsa Jovem Estudante.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Cria bolsa, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), destinada aos alunos matriculados no ensino
médio da rede pública, condicionado à renda igual o inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais), frequência escolar
igual ou superior a 90% das horas letivas e não inclusão em Programa Bolsa Família.
Acesso e permanência
Recebeu parecer favorável ao projeto da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Atualmente está no
Plenário, onde aguarda inclusão em Ordem do Dia do Requerimento nº 327, de 2017, do Senador Romero Jucá,
de audiência da CAE.
PLS 691/2015
20/10/2015
Fica instituído o Programa Nacional de Investimento e Fortalecimento da Educação (PRONIFE), com a
finalidade de captar e canalizar recursos destinados à reforma, ampliação, e estruturação de escolas e creches
municipais, estaduais, federais e do Distrito Federal, e às instituições privadas de educação especial mantidas
por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como
beneficentes de assistência social de atendimento direto e gratuito ao público, e altera as Leis nos 9.250, de 26
de dezembro de 1995, e 9.532, de 10 de dezembro.
Senador Donizeti Nogueira
Institui o Programa Nacional de Investimento e Fortalecimento da Educação (PRONIFE), estabelece que a
partir do ano-calendário de 2016 e até o ano-calendário de 2021, inclusive, poderão ser deduzidos do imposto
de renda devido pelas pessoas físicas ou jurídicas os valores despendidos a título de doação, no apoio direto a
projetos de reforma, ampliação, e estruturação de escolas e creches municipais, estaduais, federais e do Distrito
Federal, e às instituições privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas
no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Altera as Leis nos 9.250/95, que altera a legislação do
imposto de renda das pessoas físicas, e 9.532/97, que altera a legislação tributária federal.
Infraestrutura
Previsão de tramitação na Comissão de Educação, Cultura e Esporte e, após, na Comissão de Assuntos
Econômicos, em decisão terminativa. Atualmente está na Secretaria Legislativa do Senado Federal, aguardando
leitura de requerimento do Senador José Pimentel, para tramitação conjunta.
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739/2015
17/11/2015
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, para possibilitar a
distribuição de recursos a organizações sociais e a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas que
atuem em qualquer das etapas e modalidades da educação básica.
Senador Cristovam Buarque
Altera o art. 8º da Lei do FUNDEB (Lei nº 11.494/2007) para possibilitar que recursos do Fundo sejam
destinados a organizações sociais e a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos,
que atuem nas diversas modalidades e etapas da educação básica.
Financiamento
Matéria com a relatora Lucia Vânia, na Comissão de Assuntos Econômicos. Após, seguirá para a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, em decisão terminativa.
746/2015
19/11/2015
Altera a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras
providências, para dispor sobre o Relatório de Avaliação do Plano e sobre os resultados da avaliação da
educação básica.
Senador Cristovam Buarque
Dispõe sobre o Relatório de Avaliação do Plano e sobre os resultados da avaliação da educação básica.
Avaliação e Qualidade de Ensino
Matéria com relatora Simone Tebet, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, pronta para pauta, em
caráter terminativo.

PLS 747/2015
24/11/2015
Altera a destinação dos royalties do petróleo de forma a privilegiar a educação pública básica e o ensino
profissional.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Destina 80% dos recursos dos royalties e das participações decorrentes da exploração petrolífera para o
desenvolvimento de programas e projetos que visem à melhoria da educação pública básica, incluindo o ensino
profissional.
Financiamento
Matéria com o relator Cristovam Buarque, na Comissão de Assuntos Econômicos, já tendo tramitado na
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com Relatório favorável ao Projeto, com a Emenda nº 2, de autoria
do Senador Cristovam Buarque.

756/2015
26/11/2015
Dispõe sobre Educação Integral e estabelece diretrizes para a sua implementação na educação básica.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Assegura a educação integral em escolas de tempo integral, com duração da jornada escolar de, no mínimo,
oito horas, podendo os projetos de educação integral serem desenvolvidos por meio de convênios com
instituições de ensino superior públicas ou privadas.
Ensino-aprendizagem (jornada escolar em tempo integral)
Tramita em conjunto com o PLS 255/2014
Atualmente, no Plenário, aguardando inclusão na ordem do dia de requerimento 212/2017, do Senador Romero
Jucá, para que o Projeto também tramite na Comissão de Assuntos Econômicos além da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte.

772/2015
08/12/2015
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir o tema do empreendedorismo no currículo da educação básica.
Senador José Agripino
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), para dispor que os currículos do ensino fundamental,
anos finais, e do ensino médio incluirão o empreendedorismo como tema transversal. Inclui, ainda, a orientação
para o trabalho e para o empreendedorismo como diretriz dos conteúdos curriculares da educação básica e, por
fim, estabelece como finalidade da educação superior o estímulo ao empreendedorismo e a inovação, visando à
conexão entre os conhecimentos técnicos e científicos e o mundo do trabalho e da produção.
Estrutura curricular
Matéria com a relatora Lídice da Mata, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Tramita de forma
autônoma, assim como os 221/2015 e 246/2015 e não em conjunto ao Projeto de Lei da Câmara nº 20/2012 e
aos Projetos de Lei do Senado nº 74/2012, nº 183/2012, nº 261/2012, nº 235/2013, nº 449/2013, nº 515/2013 e
nº 38/2015.
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5/2014
04/02/2014
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para, em conformidade com o II Plano Nacional de Educação, dispor sobre a gestão democrática do ensino
público.
Senador Ricardo Ferraço
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para
dispor que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação
básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os princípios da participação das comunidades escolar
e local em conselhos escolares ou equivalentes e na gestão das unidades escolares, com atribuições definidas
pelos sistemas de ensino, bem como no princípio de seleção dos gestores escolares entre profissionais com
cargos efetivos da carreira do magistério, com o mínimo de três anos de exercício em regência de classe, na
forma que especifica. Estabelece que a remuneração dos gestores escolares terá parcela variável, calculada de
acordo com o nível de ensino ofertado e o número de alunos da unidade escolar em que atuam e o grau de
desenvolvimento humano da região em que a unidade escolar esteja localizada. Dispõe que os sistemas de
ensino deverão implantar as ações previstas nesta lei num prazo máximo de vinte e quatro meses, a partir da
sua vigência.
Gestão democrática.
Tramita em conjunto com o s PLSs 321/2014 e 94/2015.
Matéria como relator Antonio Anastasia, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa.

PLS 51/2014
20/02/2014
Altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, para estabelecer que o material escolar, quando de uso
coletivo, deve ser fornecido pelo estabelecimento de ensino, sendo vedada a indicação de marca específica para
materiais a serem utilizados por todos os alunos.
Senador Ciro Nogueira
Altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999 (Dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá
outras providências) para dispor que o estabelecimento de ensino poderá adotar material escolar padronizado
para os alunos, desde que forneça todos os materiais de uso coletivo a serem utilizados no ano letivo. Veda a
adoção de marca específica para os materiais escolares, com exceção de livros, bem como a cobrança de
qualquer quantia a título de material escolar fornecido, sob pena da aplicação das sanções previstas no art. 56
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Estabelece que a Lei entra em vigor após decorrido um ano da data
de sua publicação.
Programa suplementar (material didático)
Matéria com o relator Acir Gurgacz, na Comissão de Constituição e Justiça, pronta para pauta. Após, a
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa.

88/2014
13/03/2014
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para determinar a obrigatoriedade da instalação de sistema de segurança baseado em monitoramento por meio
de câmeras de vídeo nas escolas públicas e privadas de educação básica.
Senador Jorge Afonso Argello
Insere art. 20-A na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) para estabelecer que as
escolas de educação básica, públicas e privadas, instalem sistema de segurança baseado em monitoramento por
câmeras de vídeo.
Infraestrutura
Aguardando designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Após, à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte.

127/2014
15/04/2014
Regulamenta o inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal, para instituir o piso salarial profissional
nacional para os profissionais da educação básica pública não pertencentes ao magistério.
Senador Vital do Rêgo
Regulamenta o inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal para instituir o piso salarial profissional nacional
para os profissionais da educação básica pública, não pertencentes ao magistério. Estabelece que o piso salarial
nacional para os profissionais da educação básica a que se refere o art. 1º corresponderá, para os profissionais
de formação técnica de nível médio, a oitenta por cento do valor mensal estabelecido pela Lei nº 11.738/2008,
para os profissionais do magistério público, com formação em nível médio, na modalidade normal.
Valorização dos profissionais da educação
Tramita em conjunto com o PLS 364/2013, PLS 127/2014 e PLS 114/2015
Aguardando designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Após, à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte
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163/2014 (Apelido: Agenda Brasil 2015)
07/05/2014
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), para redefinir os critérios de
distribuição dos recursos do Fundo.
Senador Cássio Cunha Lima
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), para redefinir os critérios de
distribuição dos recursos do Fundo. Altera o § 2º do Art. 10 para determinar que a ponderação entre as demais
etapas, modalidades e tipos de estabelecimento será resultado da multiplicação do fator de referência por um
fator específico fixado pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de
Qualidade, garantindo-se investimento por aluno que assegure um padrão mínimo de qualidade do ensino
baseado, entre outros, nos seguintes parâmetros: I – relação adequada entre número de estudantes por turma e
por professor; II – infraestrutura escolar e insumos adequados para cada etapa e modalidade de ensino; III –
qualificação e remuneração dos profissionais da educação; IV – oferecimento de jornada escolar parcial ou
integral.
Financiamento
Tramita em conjunto com os PLS 164 e 364, de 2014 e com o PLS 338/2015.
Matéria como relator Cristovam Buarque, na Comissão de Assuntos Econômicos. Após, à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa.

164/2014
07/05/2014
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para ampliar a complementação da União ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB).
Senador Cássio Cunha Lima
Ampliar a complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).
Financiamento
Tramita em conjunto com os PLS 163 e 364, de 2014 e com o PLS 338/2015.
Matéria como relator Cristovam Buarque, na Comissão de Assuntos Econômicos. Após, à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa.

PLS 251/2014
18/08/2014
Cria o Programa de Prevenção da Violência na Rede Educacional Brasileira.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Determina a criação do Programa de Prevenção da Violência na Rede Educacional Brasileira, com atividades
envolvendo jogos pedagógicos, palestras interativas, dinâmicas de grupo, incentivo à leitura, acompanhamento
psicológico, filmes educativos e reuniões com pais e professores.
Metodologias - Ações educativas
Tramita em conjunto com o PLS 438/2012
Aguardando designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, obteve parecer favorável ao PLS 438/2012, com a Emenda nº 1CE, e contrário ao Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2014

255/2014
27/08/2014
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e
a Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, para instituir a escola de
tempo integral no ensino fundamental.
Senador Wilson Matos
Altera as Leis nº 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e nº 13.005, de
25/6/2014 (Plano Nacional de Educação), para estabelecer carga horária mínima anual de 1400 horas no ensino
fundamental e assegurar o atendimento em escola de tempo integral aos estudantes do ensino fundamental das
redes públicas de ensino.
Ensino-aprendizagem (jornada escolar em tempo integral)
Tramita em conjunto com o PLS 756/2015
Atualmente, no Plenário, aguardando inclusão na ordem do dia de requerimento 212/2017, do Senador Romero
Jucá, para que o Projeto também tramite na Comissão de Assuntos Econômicos além da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte.
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293/2014
28/10/2014
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para aumentar, na educação básica, a frequência mínima exigida para aprovação.
Senador Wilson Matos
Altera o inc. Vi do art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor que o controle de
frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de
ensino, exigida a frequência mínima de oitenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação.
Estabelece que a Lei entra em vigor em primeiro de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação.
Permanência Escolar – Frequência escolar – Certificação
Matéria com a Relatora Ângela Portela, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa.

294/2014
28/10/2014
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”,
para dispor sobre a avaliação dos professores na educação básica pública.
Senador Wilson Matos
Os sistemas de ensino avaliarão os professores da educação básica pública por meio da aplicação anual de
exame de desempenho de aprendizagem de seus alunos. Será concedido bônus salarial aos professores que
obtiverem resultado positivo no exame.
Avaliação – Qualidade de Ensino – Valorização dos profissionais da educação
Matéria como relator Cristovam Buarque, com voto pela aprovação do Projeto, nos termos de emenda
substitutiva que apresenta, pronta para pauta na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão
terminativa.

299/2014
29/10/2014
Dispõe sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e sobre a obrigatoriedade de seu cálculo para
todos os estabelecimentos de educação básica das redes pública e privada.
Senador Ricardo Ferraço
Dispõe sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB e seu cálculo, que será feito
obrigatoriamente para todos os estabelecimentos de educação básica das redes pública e privada, com exceção
das escolas exclusivamente de educação especial, com observância das disposições da Lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014.
Avaliação – Qualidade de ensino
Matéria como o relator Antonio Anastasia, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão
terminativa.

321/2014
11/11/2014
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para definir critérios de mérito no processo de gestão democrática do ensino público.
Senador Wilson Matos
Define critérios de mérito no processo de seleção de gestores escolares.
Gestão democrática
Tramita em conjunto com os PLS 5/2014 e 94/2015.
Matéria como o relator Antonio Anastasia, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão
terminativa.

364/2014
02/12/2014
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para permitir aos
conselhos estaduais, municipais e distrital de educação o exercício das competências do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (CACS- FUNDEB) e do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).
Senador Pedro Simon
Altera a Lei nº 11.494/2007 e a Lei nº 11.947/2009, para permitir aos conselhos estaduais, municipais e distrital
de educação o exercício das competências do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACSFUNDEB) e do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).
Controle Social
Tramita em conjunto com os PLS 163 e 164, de 2014 e 338/2015.
Matéria com o relator Cristovam Buarque, na Comissão de Assuntos Econômicos. Após, à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa.
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433/2014
22/12/2014
Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que institui o Fundo de Financiamento Estudantil, para inserir
critérios de distribuição de vagas e seleção dos estudantes pelas instituições de ensino.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Altera o inciso I do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.260/2001 (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior – FIES), para determinar que o regulamento editado pelo Ministério da Educação – MEC disporá
sobre regras de seleção dos estudantes a serem financiados que incluam oferta proporcional ao número de
vagas em cada curso e concessão mediante desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.
Avaliação
Matéria com a relatora Fátima Bezerra, na Comissão de Assuntos Econômicos. Na Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, foi aprovado o Relatório da Senadora Simone Tebet, que passa a constituir o Parecer da
Comissão, favorável ao Projeto, nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo).

PLS 122/2013
10/04/2013
Dispõe sobre a transferência direta de recursos aos beneficiários do Programa Bolsa Família para aquisição de
material escolar.
Senadora Lúcia Vânia
Estabelece que a União incentivará o desenvolvimento de programas de transferência direta de recursos para
aquisição de material escolar às famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família que tenham em sua
composição crianças e adolescentes entre 4 (quatro) e 17 (dezessete) anos matriculados em escolas públicas.
Dispõe que a União poderá firmar convênios com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal para
implementação desse programa.
Populações específicas ou em situação de risco – Programa suplementar (material didático)
Matéria como a relatora Fátima Bezerra, pronto para pauta na Comissão de Assuntos Econômicos.
Tramitou na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, favorável ao Projeto com as Emendas
nºs 1, 2, 3 e 4. Na comissão de Educação Cultura e Esporte recebeu relatório favorável, acatando as ementas n°
1, 2, 3 e 4 da CDH. Ainda tramitará na Comissão de Assuntos Sociais.

PLS 134/2013
17/04/2013
Altera a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras
providências, para criar o Instituto Federal do Sul do Maranhão.
Senador Lobão Filho
Altera a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras
providências, para criar o Instituto Federal do Sul do Maranhão (com sede da reitoria em Imperatriz), por
desmembramento das unidades do Instituto Federal do Maranhão situadas nos Municípios de Açailândia, Barra
do Corda, Buriticupu, Carolina, Grajaú, Imperatriz, Porto Franco, Presidente Dutra, São João dos Patos e São
Raimundo das Mangabeiras.
Os institutos são regulados pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, dispondo pelo ensino médio.
Infraestrutura – Espaço Físico
Com a relatora Ana Amélia, pronto para pauta na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão
terminativa, pela rejeição do projeto.

155/2013
06/05/2013
Altera a Lei 11.738/2008 que Regulamenta a alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para imputar a União o pagamento do piso salarial dos profissionais do magistério
da educação básica.
Senador Cristovam Buarque
Determina que o Piso Salarial do Profissional do Magistério da Educação Básica seja pago pela União a todos
os professores da Educação Básica Pública do Brasil; estabelece que o Governo Federal pagará diretamente ao
professor que tenha sido selecionado com base em critérios definidos pelo MEC; determina que no prazo de 60
dias o MEC defina os referidos critérios; estabelece que todo professor que já esteja no exercício de sua
atividade de magistério na data da publicação desta Lei e que tenha sido contratado por concurso público
realizado até 180 dias antes desta data, passará a receber diretamente da União o valor de que trata esta Lei.
Papel dos entes federados – Responsabilidades – Valorização dos profissionais da educação
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o parecer foi favorável ao projeto.
Matéria com o relator Fernando Bezerra Coelho, na Comissão de Assuntos Econômicos. Após, à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa.
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189/2013
16/05/2013
Institui o Programa Nacional de Incentivo à Educação Escolar Básica Gratuita (PRONIE).
Senador Blairo Maggi
Institui o Programa Nacional de Incentivo à Educação Escolar Básica Gratuita (PRONIE), com finalidade de
captar e direcionar recursos privados, mediante a participação de pessoas físicas e jurídicas, para a adoção de
políticas de ampliação dos investimentos e da melhoria da qualidade das redes de ensino do País; estabelece os
objetivos do PRONIE; elenca formas de financiamento do PRONIE; autoriza as pessoas físicas ou jurídicas a
aplicar parcelas do Imposto de Renda por elas devido, a título de doação ou patrocínio direto a projetos
educacionais de instituições reconhecidas pelo órgão competente do sistema de ensino que ofereçam de forma
gratuita a educação infantil o ensino fundamental e o ensino médio em todas as suas modalidades; estabelece
que as pessoas físicas poderão deduzir até 100% dos valores despendidos em doações e patrocínios a projetos
educacionais, observado o limite de até seis por cento do Imposto de Renda devido, apurado na declaração de
ajuste anual feita no modelo completo; determina que as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
podem deduzir até 100% dos valores despendidos com a doação ou patrocínio a projetos educacionais,
observado o limite de até 4% do Imposto de Renda devido; estabelece que as pessoas jurídica tributadas com
base no lucro presumido poderão deduzir até 50% dos valores despendidos com doações e patrocínios a
projetos educacionais; estabelece que só serão passíveis de dedução do Imposto de Renda da pessoa física ou
jurídica os investimentos em doações e patrocínios a projetos educacionais desembolsados no mesmo exercício
fiscal a que se refere o imposto; determina que todas as instituições beneficiadas com doação ou patrocínio
previstos nesta Lei estão sujeitas a fiscalização dos órgãos públicos competentes, quanto à movimentação
financeira e ao alcance dos objetivos; estabelece que esta Lei entre em vigor em 1º de janeiro do ano
subsequente ao de sua publicação.
Financiamento
Matéria com o relator Cristovam Buarque, na Comissão de Assuntos Econômicos. Tramitou na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, com voto favorável ao Projeto, nos termos do substitutivo apresentado.
Seguirá em decisão terminativa para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

235/2013
18/06/2013
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre o ensino de língua estrangeira na educação básica.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(Proposição oriunda do Projeto Jovem Senador)
Altera a redação do § 5º do art. 26 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para
obrigar o ensino de língua estrangeira moderna a partir do quarto ano do ensino fundamental, sem prejuízo de
sua oferta na educação infantil e nos três primeiros anos do ensino fundamental.
Novas disciplinas
Com o relator Magno Malta, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Tramita em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2012, que já se encontra apensado aos Projetos
de Lei do Senado nºs 74, 183 e 261, de 2012; 235, 449 e 515, de 2013)

248/2013
25/06/2013
Institui o Programa "Passe Livre Estudantil", de âmbito nacional.
Senadores Renan Calheiros, Acir Gurgacz, Alfredo Nascimento, Álvaro Dias, Ana Amélia, Ana Rita, Ângela
Portela, Anibal Diniz, Antonio Carlos Rodrigues, Antonio Carlos Valadares, Ataídes Oliveira, Benedito de
Lira, Blairo Maggi, Casildo Maldaner, Cássio Cunha Lima, Cristovam Buarque, Cyro Miranda, Delcídio do
Amaral, Eduardo Braga, Eduardo Lopes, Eduardo Suplicy, Eunício Oliveira, Flexa Ribeiro, Humberto Costa,
Inácio Arruda, Ivo Cassol, João Vicente Claudino, Jorge Afonso Argello, José Pimentel, José Sarney, Lídice
da Mata, Lindbergh Farias, Lobão Filho, Lúcia Vânia, Luiz Henrique, Mário Couto, Paulo Bauer, Paulo
Davim, Paulo Paim, Pedro Simon, Pedro Taques, Randolfe Rodrigues, Ricardo Ferraço, Rodrigo Rollemberg,
Ruben Figueiró, Sérgio Petecão, Sergio Souza, Valdir Raupp, Vanessa Grazziotin, Vicentinho Alves, Vital do
Rêgo, Waldemir Moka, Walter Pinheiro
Institui o Programa “Passe Livre Estudantil” para assegurar ao estudante do ensino fundamental, médio e
superior a gratuidade no sistema de transporte público coletivo local. Estabelece que para o custeio do
programa serão alocados os recursos da União provenientes dos royalties obtidos com a exploração do
petróleo.
Programa Suplementar (transporte) - Financiamento
Matéria com o relator Roberto Rocha, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Após, à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte e à Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa.
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PLS 254/2013
26/06/2013
Dispõe sobre destinação, para as áreas de educação e saúde, do total da participação da Compensação
Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI
do caput do Art. 214 e no Art. 196 da Constituição Federal.
Senador Inácio Arruda
Dispõe sobre destinação, para as áreas da educação e saúde, do total da participação da Compensação
Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, de que trata o Art. 20, §1º da Constituição Federal. Estabelece
que para fim do cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do Art. 214 e no Art. 196 da Constituição
Federal, serão destinadas exclusivamente para a educação pública e para a saúde públicas, na forma do
regulamento, as receitas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios provenientes da
Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, na seguinte proporção: I - 75% para a educação
pública; II - 25% para saúde pública. Dispõe que esses recursos destinados à educação e à saúde serão
aplicados em acréscimo ao mínimo obrigatório na Constituição Federal.
Financiamento
Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; de Assuntos Sociais; e de Assuntos Econômicos, cabendo à
última a decisão terminativa. A CE aprovou parecer pela rejeição. Arquivada ao fim da legislatura, voltou a
tramitar. Na CAS, obteve parecer favorável, com a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo). Na CAE, foi designado
relator Flexa Ribeiro, estando sob aguardo de audiência pública para instrução da matéria.

275/2013
04/07/2013
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir obrigação relativa à divulgação de resultados auferidos por instituições de ensino nos sistemas de
avaliação.
Senadora Kátia Abreu
Acrescenta parágrafo único ao art. 19 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
para determinar que as instituições de ensino, públicas e privadas, mantenham, em local visível, os resultados
auferidos nos sistemas de avaliação existentes.
Avaliação
Pronto para pauta na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sob a relatoria de Antonio Anastasia, em
decisão terminativa.

280/2013
08/07/2013
Dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde da totalidade dos recursos oriundos do pagamento
referente aos bônus de assinatura dos contratos de partilha de produção de blocos exploratórios de petróleo e
gás natural na área do pré-sal.
Senadores Ricardo Ferraço e Cristovam Buarque
Altera a Lei nº 12.351/2010, que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria
o Fundo Social - FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos; altera dispositivos da Lei no 9.478, de 6
de agosto de 1997; e dá outras providências, para destinar às áreas de educação e saúde a totalidade dos
recursos oriundos do pagamento referente aos bônus de assinatura dos contratos de partilha de produção de
blocos exploratórios de petróleo e gás natural na área do pré-sal.
Financiamento
Às Comissões de Serviços de Infraestrutura; de Educação, Cultura e Esporte; de Assuntos Sociais; e de
Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa. Na 1ª Comissão, receber parecer favorável com
a Emenda nº 01/CI, o qual também foi aprovado na CE, como subemenda. Na CAS, obteve parecer favorável
ao Projeto, à Emenda nº 1-CI-CE-CAS nos termos das Subemendas nº 1-CE-CAS e nºs 2, 3 e 4 –CAS; e à
Emenda nº 2- CAS. Pronto à pauta na Comissão de Assuntos Econômicos, sob a relatoria de Waldir Raupp.

342/2013
28/08/2013
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre a criação de incentivos para os professores das instituições federais de ensino que atuem em
áreas de difícil acesso.
Senadora Vanessa Grazziotim
Altera a Lei nº 9.394/96 – que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – para estabelecer que nos
planos de carreira do magistério das instituições federais de ensino serão criados incentivos, inclusive de
natureza remuneratória, para os professores lotados nas unidades localizadas em áreas de difícil acesso.
Valorização dos profissionais da educação
Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à última a decisão
terminativa. Na 1ª Comissão, a matéria está sob a relatoria de Benedito de Lira.
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364/2013
10/09/2013
Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, para criar o adicional de especialização e de desempenho para
os profissionais do magistério público da educação básica.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Acrescenta § 6º ao art. 2º da Lei nº 11.738/2008 (que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica), para estabelecer adicional de especialização (de 8%
para os professores que tenham especialização, 16% para os que tenham título de mestre e 24% para os que
concluíram o doutorado, calculado sobre o piso da categoria), gratificação de desempenho (de 10%) aos
professores avaliados positivamente por comissão formada por estudantes, dirigentes da escola e gestores da
educação, e gratificação de 5% por curso de capacitação ou aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 40
horas por curso, até o limite de 20% ao ano.
Valorização dos profissionais da educação
Tramita em conjunto com o PLS 127/2014 e 114/PLS 2015.
Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte, para exame do mérito.
Aguardando designação de relator na 1ª Comissão.
PLS 430/2013 (Complementar)
16/10/2013
Acrescenta parágrafo ao art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, com objetivo de vedar a
limitação de empenho e movimentação financeira da parcela de recursos do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações - FUST destinada à educação.
Senador Paulo Bauer
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que “Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências”, determinando que não serão objeto
de limitação de empenho e movimentação financeira os dezoito por cento, no mínimo, do total de recursos do
FUST - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - aplicados em educação, para os
estabelecimentos públicos de ensino.
Financiamento
Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte e; de Assuntos Econômicos.
Atualmente está no Plenário do Senado, aguardando análise de requerimento para tramitação conjunta com
outros Projetos de Lei que alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal.
449/2013
31/10/2013
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade de inserção da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) na educação básica.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Acrescenta § 8º ao art. 26 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para
determinar a inclusão do ensino de Libras (língua brasileira de sinais) como componente do currículo
obrigatório da educação básica, ministrado, preferencialmente, do sexto ao nono ano, por professor
especializado. Projeto apresentado a partir da Sugestão nº 2, de 2013, proveniente do Programa Jovem Senador.
Novas disciplinas
Tramita em conjunto com: PLS 74/2012, 201/2012, 183/2012, 261/2012; 235/2013, 515/2013 e 38/2015. À
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para exame de mérito, mas por conta da tramitação conjunta,
também passou a tramitar na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Nesta, teve parecer
aprovado, pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 20 de 2012 e dos Projetos de Lei do
Senado nºs 74, 183, 261 de 2012; 235, 449, 515 de 2013; e pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 38
de 2015, na forma da Emenda nº 1-CDH (Substitutiva) que apresenta. Tramita atualmente na Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, sob a relatoria de Magno Malta.
515/2013
09/12/2013
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para determinar a inclusão, nos currículos do ensino fundamental e médio, do tema transversal cidadania.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa

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 determinar, na parte
diversificada do currículo, obrigatoriamente, a inclusão, a partir da quinta série do
ensino fundamental, a disciplina cidadania, que compreenderá o ensino das leis
brasileiras.
Nova disciplina
Tramita em conjunto com: PLS 74/2012, 201/2012, 183/2012, 261/2012; 235/2013, 449/2013 e 38/2015. À
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para exame de mérito, mas por conta da tramitação conjunta,
também passou a tramitar na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Nesta, teve parecer
aprovado, pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 20 de 2012 e dos Projetos de Lei do
Senado nºs 74, 183, 261 de 2012; 235, 449, 515 de 2013; e pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 38
de 2015, na forma da Emenda nº 1-CDH (Substitutiva) que apresenta. Tramita atualmente na Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, sob a relatoria de Magno Malta.
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PLS 557/2013
20/12/2013
Dispõe sobre o atendimento psicológico ou psicopedagógico para estudantes e profissionais da educação.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Determina que os sistemas de ensino ofereçam atendimento psicológico ou psicopedagógico aos estudantes e
profissionais da educação das redes públicas de educação básica (proposição oriunda do Projeto Jovem
Senador).
Programa Suplementar
Tramita em conjunto com o PLS 76/2011.Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Assuntos
Sociais, para exame do mérito. A CAS aprovou Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 76, de 2011,
na forma da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo); e pela declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado nº 557, de 2013. A CE aprovou o Relatório, que passa a constituir o Parecer da CE, favorável ao PLC
nº 76, de 2011, nos termos da Emenda nº 2-CE (Substitutivo), e pela recomendação da declaração de
prejudicialidade do PLS nº 557, de 2013. Atualmente tramita no Plenário, aguardando inclusão em Ordem do
Dia do Requerimento nº 587, de 2017, do Senador Romero Jucá, de audiência da CAE.

74/2012
29/03/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes de bases da educação nacional,
para incluir nos currículos do ensino fundamental e médio conteúdos relativos à prevenção da violência contra
a mulher, a criança e o idoso.
Senadora Ivonete Dantas
Acresce § 7º ao art. 26 da Lei 9.394, de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, para
que os currículos do ensino fundamental e médio incluam conteúdos, adaptados a cada faixa etária, relativos à
prevenção da violência contra a mulher, a criança e o idoso, bem como mecanismos de proteção estabelecidos
pela legislação para esses segmentos populacionais.
Estrutura curricular

Status de tramitação

Tramita em conjunto com: PLS 201/2012, 183/2012, 261/2012; 235/2013, 449/2013 e 38/2015. Às Comissões
de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à última a decisão
terminativa. Nesta, teve parecer aprovado, pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 20 de
2012 e dos Projetos de Lei do Senado nºs 74, 183, 261 de 2012; 235, 449, 515 de 2013; e pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 38 de 2015, na forma da Emenda nº 1-CDH (Substitutiva) que apresenta. Tramita
atualmente na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sob a relatoria de Magno Malta.

Matéria
Data da apresentação
Ementa

183/2012
30/05/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre a obrigatoriedade de realização de ciclos de debates sobre a realidade social e política, no
ensino médio.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Insere parágrafos ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade de realização de ciclos de debates sobre a realidade
social e política, no ensino médio.
Estrutura curricular
Tramita em conjunto com: PLS 74/2012, 201/2012, 261/2012; 235/2013, 449/2013 e 38/2015. À Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, para exame de mérito, mas por conta da tramitação conjunta, também passou a
tramitar na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Nesta, teve parecer aprovado, pela
rejeição do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 20 de 2012 e dos Projetos de Lei do Senado nºs 74,
183, 261 de 2012; 235, 449, 515 de 2013; e pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 38 de 2015, na
forma da Emenda nº 1-CDH (Substitutiva) que apresenta. Tramita atualmente na Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, sob a relatoria de Magno Malta.

Propositor
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Status de tramitação
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PLS 189/2012
01/06/2012
Estabelece penalidades para os pais ou responsáveis que não comparecerem às escolas de seus filhos para
acompanhamento do desempenho deles.
Senador Cristovam Buarque
Institui multa de 3 (três) a 10 (dez) por cento sobre o salário-mínimo da região (penalidade decorrente do art. 7º
do Código Eleitoral) aos pais ou responsáveis legais que não comparecerem periodicamente às escolas de seus
filhos para acompanhar o desempenho deles; determina que esse comparecimento deve ocorrer pelo menos
uma vez a cada dois meses; dispõe que para fins de comparecimento entende-se a participação em reuniões
oficiais de pais e mestres ou diálogo individual com os professores, sendo que o certificado de comparecimento
dos pais será atestado pelo Diretor da respectiva escola; a vigência desta lei se dará em 1º de janeiro do ano
subsequente a sua publicação.
Avaliação
Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a
decisão terminativa. A CE aprovou o Projeto, nos termos da Emenda nº 2-CE (Substitutivo, de Relator), e
contrário à Emenda nº 1. Na CCJ, a matéria está sob a relatoria de Randolfe Rodrigues.
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PLS 219/2012
27/06/2012
Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição de concursos públicos da Administração Federal e
de exames vestibulares das instituições federais de educação superior, aos candidatos reconhecidamente pobres
na forma da lei, cuja renda familiar seja de até um salário mínimo.
Senador Mário Couto
Garante aos candidatos reconhecidamente pobres isenção das taxas de inscrição nos vestibulares de
universidades federais e concursos públicos de órgãos federais, empresas públicas e sociedades de economia
mista. Determina os meios de comprovação da condição de pobreza do candidato, como comprovante de
rendimentos ou certidão de participação no programa “Bolsa Família”.
Atendimento de populações específicas,
Atendimento de estudantes em diferentes situações de risco
Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo
à última a decisão terminativa. Por conta de requerimento aprovado, também tramitará na Comissão de
Educação, Cultura e Esporte. Na 1ª Comissão houve aprovação do Substitutivo ao Projeto. Na CE, houve
parecer pela prejudicialidade. Aguardando relator na CCJ.

246/2012
11/07/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre a formação de docentes para atuar na educação básica.
Senador Eduardo Amorim
Altera o inc. I do art. 61, bem como o caput do art. 62, que também é acrescido de um § 4º, todos da Lei nº
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – para considerar como profissional da educação escolar
básica os professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e em nível
superior para a docência nos ensinos fundamental e médio; estabelece que a formação de docentes para atuar na
educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na
educação infantil, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal; determina que o ensino da língua
portuguesa, da matemática e das ciências naturais deverá ser ministrado por docentes de nível superior, em
curso de licenciatura, de graduação específica para cada área.
Valorização dos profissionais da educação (formação de professores)
À Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa, com pedido de vista concedido para
Cristovam Buarque, em função de relatório recomendando de declaração de prejudicialidade do Projeto.

256/2012
11/07/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre a implantação de bibliotecas e laboratórios de informática e de ciências nas escolas públicas
de ensino fundamental ou médio.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Proposta de iniciativa da jovem senadora Thalyta Nascimento, tramitada sob Sugestão 18/2011, acrescentando
novo parágrafo ao art. 25 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a implantação de bibliotecas e laboratórios de informática e de ciências
nas escolas públicas de ensino fundamental ou médio.
Insumos - Equipamentos escolares
Autuado como PLS 00256 2012, proveniente da SUG 00018 2011, apresentado como conclusão do Parecer nº
946/2012/CDH. Tramitando na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, recebeu requerimento para também
tramitar na Comissão de Assuntos Econômicos, que aguarda inclusão na ordem do dia junto ao Plenário.

261/2012
12/07/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para determinar a inclusão da disciplina "Princípios de Pedagogia" no ensino médio.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Proposição de iniciativa da Jovem Senadora Samira Laís da Silva, tramitada sob Sugestão 9/2011, aprovada no
âmbito do Programa Senado Jovem Brasileiro, apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH), que, pelo ato de aprová-la, converteu-a em proposição legislativa de sua autoria.
Nova disciplinas
Tramita em conjunto com: PLS 74/2012, 183/2012, 201/2012; 235/2013, 449/2013 e 38/2015. À Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, para exame de mérito, mas por conta da tramitação conjunta, também passou a
tramitar na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Nesta, teve parecer aprovado, pela
rejeição do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 20 de 2012 e dos Projetos de Lei do Senado nºs 74,
183, 261 de 2012; 235, 449, 515 de 2013; e pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 38 de 2015, na
forma da Emenda nº 1-CDH (Substitutiva) que apresenta. Tramita atualmente na Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, sob a relatoria de Magno Malta.
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313/2012
28/08/2012
Altera a redação do art. 85 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dispondo sobre prazo para exigência de
abertura de concurso público para provimento de cargo de professor.
Senador Cidinho Santos
Altera a redação do art. 85 da Lei nº 9.394/96 (estabelece as diretrizes e bases da educação nacional) para
reduzir de seis para dois anos, o prazo para que qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá
exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino
que estiver sendo ocupado por professor não concursado, ressalvados os direitos assegurados pelos arts. 41 da
Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Valorização dos profissionais da educação
Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a
decisão terminativa. A CE aprovou o parecer favorável, na forma do substitutivo oferecido. Aguardando
designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

438/2012
04/12/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre a prevenção à violência nos estabelecimentos de ensino.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Altera o art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para acrescentar o inciso XI e dispor que os
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência
de promover programas de prevenção à violência, com o fim de assegurar um ambiente escolar seguro, pacífico
e solidário. Determina que para alcançar essa finalidade os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer
parcerias com as autoridades judiciárias, sanitárias e de segurança pública.
Metodologias / ações educativas
Tramita em conjunto com o PLS 251/2014.
Aguardando designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, obteve parecer favorável ao PLS 438/2012, com a Emenda nº 1CE, e contrário ao Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2014.

443/2012
10/12/2012
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional –
LDB, para dispor sobre educação física no ensino infantil, fundamental e médio.
Senador Lindbergh Farias
Altera a Lei nº 9.394/1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para dispor que os
conteúdos curriculares da disciplina Educação Física no ensino infantil, fundamental e médio serão ministrados
exclusivamente por Professores de Educação Física, licenciados em nível superior. Estabelece que ao longo de
dez anos os Estados e os Municípios adequar-se-ão a essas regras.
Valorização dos profissionais da educação (formação)
À Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa.
Aguardando no Plenário a inclusão em Ordem do Dia do Requerimento nº 234, de 2014, do Senador Eduardo
Braga, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, com os Projetos de Lei
do Senado nºs 103 e 443, de 2012, por regularem matéria correlata.

21 Projetos de Lei do Senado arquivadas
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PLS 354/2016
04/10/2016
Atribui regime de exercícios domiciliares para o estudante de qualquer nível de ensino que adotar ou obtiver
guarda judicial para fins de adoção.
Senadora Rose de Freitas
Atribui ao estudante de qualquer nível de ensino que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de
criança ou adolescente o regime de exercícios domiciliares, como compensação para faltas a aulas presenciais,
durante cento e vinte dias a partir da adoção ou da obtenção da guarda judicial, sendo aludido regime será
composto, dentre outros, por tutoria de profissional habilitado da respectiva instituição de ensino e utilização de
recursos e estratégias de ensino a distância;
Acesso e permanência - Ensino-Aprendizagem (ensino à distância) - Metodologias
Retirada pelo autor

61

Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
Considerações
Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
Considerações
Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
Considerações

Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
Considerações
Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
Considerações

Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
Considerações

Tema
Status de tramitação

PLS 360/2016
04/10/2016
Altera a lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para estabelecer o reajuste anual do valor per capita do PNAE,
definindo o IPCA como índice utilizado para o cálculo do percentual do reajuste.
Senadora Rose de Freitas
Altera a Lei de Alimentação Escolar (Lei 11947/2009) para estabelecer o reajuste anual do valor per capita do
PNAE, em percentual igual ou superior à variação do IPCA.
Programa suplementar (alimentação escolar) - Financiamento
Retirada pelo autor

PLS 246/2015
28/04/2015
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir a inovação como conteúdo dos currículos do ensino fundamental.
Senador Ciro Nogueira
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
acrescentando § 10 ao art. 26, para incluir a inovação como conteúdo dos currículos do ensino fundamental.
Estrutura curricular
Prejudicado

PLS 735/2015
11/11/2015
Dispõe sobre a responsabilidade dos gestores públicos pela garantia de padrão de qualidade na educação
básica.
Senadora Maria do Carmo Alves
Dispõe sobre a responsabilidade dos gestores públicos pela garantia de padrão de qualidade na educação
básica, mediante a fixação das metas do respectivo plano de educação e pelo progresso nas médias obtidas nos
indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica; estabelece que comprovada a insuficiência
das receitas vinculadas à educação dos entes federados ficará a União obrigada a exercer sua função
redistributiva e supletiva; e institui a ação civil pública de responsabilidade educacional.
Papel dos Entes Federados- Responsabilidades - Qualidade
Retirado pelo autor

PLS 171/2014
13/05/2014
Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para prorrogar de 2 (dois) para 3 (três) anos o prazo
máximo de duração do estágio no mesmo concedente.
Senador Valdir Raupp
Altera o art. 11 da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para prorrogar de 2 (dois) para 3 (três) anos o
prazo máximo de duração do estágio no mesmo concedente.
Ensino-aprendizagem
Rejeitada

PLS 228/2014
15/07/2014
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para, quando necessário, assegurar ao educando com deficiência a assistência de cuidador nas escolas.
Senador Vicentinho Alves
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
inserindo parágrafos 4º a 8º no art. 58, para, quando necessário, assegurar ao educando com deficiência a
assistência de cuidador nas escolas.
Atendimento de populações específicas (PcD)
Prejudicada

PLS 312/2014
04/11/2014
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para aumentar, na educação básica, a frequência mínima exigida para aprovação.
Senador Wilson Matos
Confere nova redação ao inc. VI do art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para exigir a frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) do
total de horas letivas para aprovação na educação básica.
Permanência Escolar – Frequência escolar - Certificação
Retirada pelo autor
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PLS 95/2013
25/03/2013
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir critérios de assiduidade e inovação pedagógica na progressão funcional dos profissionais da
educação.
Senador Vital do Rêgo
Altera a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor que a
progressão funcional dos profissionais da educação levará em conta, sem prejuízo de outros fatores, a
assiduidade e a inovação das práticas pedagógicas; acrescenta o art. 86-A à referida lei para estabelecer que no
transcurso dos períodos letivos os docentes regentes de classes da educação básica pública não poderão ser
convocados pelo poder público para prestar serviço durante as eleições ou para outros serviços de natureza
cívica ou comunitária que demandem ausência ou dispensa da presença em sala de aula, salvo em casos
excepcionais.
Valorização dos profissionais da educação (progressão).
Rejeitada

PLS 109/2013
02/04/2013
Determina a disponibilidade de tablets para o uso individual dos estudantes das escolas públicas de educação
básica, até 2023.
Senador Cícero Lucena
Determina que, até o início do ano letivo de 2023, as escolas públicas disponibilizem tablets para uso
individual, a todos os seus alunos, a partir do 6º ano do ensino fundamental, até a conclusão do ensino médio;
estabelece que os referidos equipamentos deverão ter acesso à internet e contar com programas e aplicativos de
natureza didática, inclusive aqueles específicos para os alunos com necessidades especiais; dispõe que a União,
no cumprimento de sua função redistributiva supletiva, criará condições técnicas e financeiras para que os
Estados, os Municípios e o Distrito Federal possam cumprir as normas estabelecidas na Lei.
Equipamentos escolares - Recursos - Tecnologia Educacional – Insumo - Papel dos Entes Federados Responsabilidades
Rejeitada

PLS 309/2013
06/08/2013
Acrescenta e altera dispositivos na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir no ensino
fundamental e médio, e nos cursos de formação de professores da educação básica, componente curricular
dedicado ao desenvolvimento de valores éticos e de cidadania.
Senador Pedro Simon
Dá nova redação ao § 1º do art. 26 da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, também incluindo novo art. 27-A e novo § 2º ao art. 62, para incluir no ensino fundamental e médio,
e nos cursos de formação de professores da educação básica, componente curricular dedicado ao
desenvolvimento de valores éticos e de cidadania. Dispõe que os conteúdos curriculares do estudo de ética e de
cidadania incluirão como diretrizes adicionais: I – difusão de valores de convívio social e de respeito ao bem
comum e à ordem democrática; II – estudo dos direitos e deveres do cidadão; III – defesa do pluralismo e
rejeição de qualquer forma de preconceito ou discriminação; IV – estímulo à ação comunitária. Estabelece que
no desenvolvimento das diretrizes dispostas neste artigo deve ser dado destaque a fatos da atualidade, de ordem
local, regional, nacional ou internacional. Dispõe que a base nacional comum do currículo dos cursos tratados
incluirá, obrigatoriamente, componente destinado ao estudo de ética e de cidadania. Esta Lei entra em vigor no
ano seguinte ao de sua publicação.
Estrutura curricular – Nova disciplina.
Prejudicada

PLS 71/2012
28/03/2012
Modifica o § 5º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para estabelecer a fluência oral dos alunos como objetivo do ensino de língua estrangeira na
educação básica.
Senador Cícero Lucena
Altera a Lei nº 9394/96 – que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – para determinar que seja
incluída no currículo do ensino fundamental e, obrigatoriamente, a partir do quinto ano, pelo menos uma língua
estrangeira moderna, cuja escolha e estratégia de oferta ficarão a cargo da comunidade escolar, dentro das
possibilidades da instituição, tendo como objetivo, entre outros, o de assegurar fluência na oralidade.
Estrutura curricular - Metodologia – Nova Disciplina
Fim da Legislatura
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PLS 78/2012
03/04/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para prever a concessão de bônus em processo seletivo de acesso a cursos de graduação das instituições de
educação superior.
Senador Cícero Lucena
Acrescenta §1º ao art. 44 da ei nº 9.394/1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para
dispor que nos casos de processo seletivo realizado com base em desempenho acadêmico obtido em exame de
avaliação nacional, fica admitida a concessão de bônus a candidatos que cursaram pelo menos dois anos do
ensino médio no Estado sede da instituição de ensino superior, conforme previsão no regulamento e no
respectivo edital, limitado a 30% da pontuação obtida pelo candidato.
Avaliação (discente)
Fim da Legislatura

PLS 103/2012
17/04/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para assegurar que somente profissionais qualificados em educação física possam ministrar os conteúdos desse
componente curricular.
Senador Ivo Cassol
Dá nova redação ao §3º do art. 26 da Lei nº 9394/2012 – que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional – para determinar que a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola e ministrada por
profissional qualificado, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa
ao aluno.
Estrutura curricular
Fim da Legislatura

PLS 159/2012
16/05/2012
Altera dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que institui o Programa Universidade para Todos
– PROUNI, para permitir o acesso ao programa a estudantes que tenham cursado o ensino médio em
instituições privadas.
Senador Fernando Collor
Altera a redação do inciso I do art. 2º da Lei nº 11.096/2005 (que institui o Programa Universidade para Todos
– PROUNI), para permitir ao estudante de baixa renda que tenha cursado o ensino médio em escola privada o
acesso às bolsas do PROUNI.
Atendimento de populações específicas (estudantes de baixa renda)
Fim da Legislatura

PLS 184/2012
30/05/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir, entre os princípios orientadores do dever do Estado com a educação, a garantia de alocação de
recursos orçamentários suficientes à consecução de padrão de qualidade do ensino.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Altera o inc. XI do art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir, entre os princípios orientadores do dever do Estado com a educação, a garantia
de alocação de recursos orçamentários suficientes à consecução de padrão de qualidade do ensino.
Papel dos entes federados - Responsabilidades
Prejudicada

PLS 188/2012
31/05/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para considerar como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas com alimentação escolar.
Senador Cícero Lucena
Altera o art. 70 da Lei nº 9.394/1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação, para incluir os
programas de alimentação escolar entre as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, realizadas
com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis. Altera o art. 71
da Lei nº 9.394/1996 para dispor que não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino
aquelas realizadas com programas suplementares de assistência médico-odontológica, farmacêutica,
psicológica e de assistência social.
Programa suplementar (alimentação escolar)
Fim da Legislatura
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PLS 218/2012
27/06/2012
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal do Marajó, no Município de Breves, no Estado do
Pará.
Senador Mário Couto
Autoriza a criação pelo Poder Executivo da Escola Técnica Federal do Marajó, no Município de Breves-PA, de
ensino médio profissionalizante para atender as necessidades socioeconômicas locais de agronegócio,
piscicultura, informática, hotelaria e turismo; subordinada à prévia consignação em orçamento da União.
Estabelece que os recursos indispensáveis serão tratados na regulamentação da lei.
Os institutos são regulados pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, dispondo pelo ensino médio.
Infraestrutura – espaço físico
Fim da Legislatura
PLS 228/2012
03/07/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir a orientação vocacional como diretriz curricular no ensino médio.
Senador Cyro Miranda
Acrescenta incisos V e VI ao art. 36 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para
determinar que o currículo do ensino médio incluirá, desde o primeiro ano, atividades de orientação
profissional, com profissionais especializados, e reservará parte da jornada de tempo integral à formação
técnico-profissional.
Estrutura curricular – Metodologias
Fim da Legislatura
PLS 239/2012
10/07/2012
Altera a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras
providências, para dispor sobre a reserva de vagas para estudantes carentes oriundos da educação básica
pública.
Senador Cícero Lucena
Altera o art. 8º da Lei nº 11.892/2008 para dispor que no desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto
Federal, em cada exercício, deverá garantir o mínimo de 60% (sessenta por cento) de suas vagas para atender
ao objetivo de ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos
integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos; e de
no mínimo 20% (vinte por cento) de suas vagas para atender ao objetivo de ministrar em nível de educação
superior, cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na
formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a
educação profissional.
Atendimento a populações específicas (estudantes de baixa renda)
Fim da Legislatura
PLS 290/2012
07/08/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para fixar práticas de gestão democrática na educação superior e na educação básica.
Senador Cyro Miranda
Altera incisos I e II do art. 14 da Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor que: a) na educação superior, as instituições se pautarão por decisões de conselhos com
representações eleitas pelos segmentos da comunidade escolar e da comunidade local e seus cursos serão
regidos por deliberações de colegiados, assegurada a presença obrigatória dos estudantes; e b) na educação
básica, as escolas contarão com conselhos ou colegiados deliberativos, com participação dos profissionais da
educação, dos estudantes e dos seu pais ou responsáveis, e composição e atribuições definidas pelo respectivo
sistema de ensino, entre as quais a de aprovar o projeto político-pedagógico do estabelecimento.
Gestão democrática
Fim da Legislatura
PLS 292/2012
07/08/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para tornar obrigatória a reciclagem pedagógica de professores da educação superior e básica pública a cada
seis anos.
Senador Cyro Miranda
Acrescenta parágrafo único ao art. 57 e § 3º ao art. 68 da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para dispor que a cada seis anos, os professores das instituições públicas de educação
básica e superior cumprirão programa de atualização pedagógica.
Valorização dos profissionais da educação (formação e capacitação)
Fim da Legislatura
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PLS 208/2016
17/05/2016
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para prever a obrigatoriedade do desenvolvimento e da implementação de programas, projetos e ações de
atendimento educacional de jovens e adultos com deficiência.
Senador Romário
Insere novo parágrafo ao art. 37 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, determinando que os sistemas de ensino deverão desenvolver e implementar
programas, projetos e ações de atendimento educacional de jovens e adultos com deficiência, em parceria com
as famílias, por meio da articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e
direitos humanos.
Atendimento de populações específicas (PcD) – Educação de Jovens e Adultos
Aprovada em Comissão, por decisão terminativa, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 7607/2017)
PLS 311/2016
11/08/2016
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para mitigar a frequência mínima exigida na educação básica, nos níveis fundamental e médio, dos educandos
com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento.
Senador Wellington Fagundes
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor que a
aferição da frequência mínima para aprovação exigida na educação básica deve considerar as necessidades
específicas dos educandos com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento.
Permanência - Frequência – Certificação – Atendimento de populações específicas (PcD)
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 7682/2017)
PLS 45/2015
24/02/2015
Dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa adicional para alunos com deficiência em escolas públicas ou
particulares e dá outras providências.
Senador Romário
Dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa adicional para alunos com deficiência nas escolas públicas,
estaduais e municipais, ou particulares, na forma que especifica. Estabelece que os estabelecimentos de ensino,
em caso de dúvidas referentes à violação de direitos das crianças e dos adolescentes com deficiência, devem
encaminhar os casos ao Conselho Tutelar, ao Conselho de Educação competente ou ao Ministério Público.
Atendimento de populações específicas (PcD)
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 5055/2016)
PLS 70/2015
03/03/2015
Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), para inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e
médio.
Senador Romário
Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), para inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e
médio: Constitucional, Filosofia e Sociologia no Ensino Médio; Constitucional e conteúdo que trate dos
direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente), no ensino fundamental.
Novas disciplinas
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 3380/2015)
PLS 103/2015
10/03/2015
Altera os arts. 14 e 15 da Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Programa Nacional de
Inclusão de Jovens – PROJOVEM, instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, para instituir auxíliocapacitação ao jovem empreendedor do campo.
Senador José Agripino
Altera os arts. 14 e 15 da Lei nº 11.692/2008 (que regula o Programa Nacional de Inclusão de Jovens –
PROJOVEM), para incluir como objetivo do PROJOVEM Campo – Saberes da Terra a promoção de
capacitação técnica de jovens empreendedores rurais, a partir dos 16 anos, com instituição de auxíliocapacitação.
Atendimento de populações específicas (campesino)
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 3833/2015)
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PLS 426/2015
02/07/2015
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1994, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para instituir a aplicação de teste vocacional no ensino médio, e dispõe sobre a oferta gratuita de cursos
preparatórios para o ensino superior aos estudantes de ensino médio da rede pública de ensino.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Proposta objeto da Sugestão nº 20/2014, das Jovens Senadoras Bruna de Souza, Claudineia Oliveira e Nathalia
Janones, e do Jovem Senador Kaique Porto, oriunda de proposição aprovada na 3ª Edição do Projeto Senado
Jovem, dispondo sobre o serviço de assistência a estudantes de ensino médio da rede pública para ingresso em
cursos superiores e no mercado de trabalho, por meio da oferta de testes vocacionais, estágios com
profissionais e cursos preparatórios para ingresso no ensino superior aos jovens do ensino médio matriculados
em escolas públicas. A proposta foi alterada com alterações, não no art. 35, mas art. 22
Programa Suplementar (oferta de serviço de orientação vocacional)
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 5053/2016)

PLS 566/2015
27/08/2015
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir a possibilidade de matrícula em escolas, sem apresentação de certidão de nascimento.
Senador Omar Aziz
Altera o inc. X do art. 4º e inc. VIII do art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir a
possibilidade de matrícula na educação infantil ou de ensino fundamental sem apresentação de certidão de
nascimento e determinar a comunicação do fato ao Conselho Tutelar do Município, ao Juiz competente da
Comarca e ao representante do Ministério Público.
Acesso e Permanência
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 5057/2016)
PLS 6/2014
04/02/2015
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre a residência docente na educação básica.
Senador Ricardo Ferraço
Acrescenta art. 65-A e altera inc. IX ao art. 70 da Lei nº 9394/96, para determinar que a formação docente para
a educação básica incluirá a residência docente como etapa ulterior à formação inicial, de 2000 mil horas,
divididas em dois períodos com duração mínima de 1000 horas; considerando como de manutenção e
desenvolvimento do ensino as despesas realizadas que se destinam ao financiamento de programa de residência
docente, através da concessão de bolsas aos alunos residentes e aos professores supervisores e coordenadores.
Valorização dos profissionais da educação (formação)
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 5054/2016)
PLS 17/2014
04/02/2014
Institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e
esportivas e permite a celebração de parcerias para o seu ensino nos estabelecimentos de ensino fundamental e
médio, públicos e privados.
Senador Jorge Afonso Argello
Reconhece o caráter educacional e formativo da atividade de capoeira em suas manifestações culturais e
esportivas; determinando que os estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e
privados, poderão celebrar parcerias com associações ou outras entidades que representem e congreguem
mestres e demais profissionais de capoeira; também determinando que o ensino da capoeira deva ser integrado
à proposta pedagógica da escola de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos; bem como
estabelecendo que no exercício de sua atividade, o profissional de capoeira será acompanhado por docentes de
educação física vinculados à instituição, que se responsabilizarão pela adequação das atividades aos conteúdos
curriculares. Por fim, estabelece que para o exercício da referida atividade de capoeira, além do vínculo com a
entidade com a qual seja celebrada a parceria, não se exigirá do profissional de capoeira a filiação a conselhos
profissionais ou a federações ou confederações esportivas.
Ensino integrado à proposta pedagógica da escola
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 1966/2015)
PLS 80/2014
12/03/2014
Altera a Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985, para fomentar a criação de entidades representativas dos
estudantes.
Senador Pedro Taques
Altera o art. 1º e acrescentas arts. 1º-A, 1º-B e 1º-C da Lei nº 7.398/85, que dispõe sobre a organização de
entidades representativas dos estudantes de 1º e 2º graus e dá outras providências, para fomentar a criação de
entidades representativas dos estudantes, voltadas para atividades educacionais, culturais, cívicas, esportivas,
sociais, assuntos da sua comunidade e monitoramento da gestão educacional e financeira da sua instituição.
Gestão democrática – Controle social
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 1967/2015)
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PLS 281/2014
14/10/2014
Altera a Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva, para incluir a
previsão de apresentação mensal de ações culturais dos pontos e pontões de cultura nas escolas da rede pública.
Senador Fleury
Altera a Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva, para incluir a
previsão de apresentação mensal de ações culturais dos pontos e pontões de cultura nas escolas da rede pública.
Parcerias – Espaço físico
Aprovada por Comissão em decisão terminativa, foi remetida à Câmara dos Deputados

PLS 2/2012
06/02/2012
Altera a redação dos artigos 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para inserir novas disciplinas
obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e médio.
Senador Sergio Souza
Altera os arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394 de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”,
acrescentando como objetivo do ensino fundamental obrigatório o exercício da cidadania e a compreensão dos
valores morais e éticos em que se fundamentam a sociedade; determina como diretriz do currículo do ensino
médio a formação ética, social e política do cidadão; inclui como disciplina obrigatória em todas as séries do
ensino médio a “Ética Social e Política”.
Novas disciplinas
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 4744/2012)

PLS 185/2012
30/05/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para assegurar a presença de professores devidamente qualificados nas redes públicas de ensino qualidade do
ensino.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Proposição de iniciativa da estudante de ensino médio Adriele Henrique Souza, participante da edição de 2011
do Programa Senado Jovem, tramitada sob Sugestão 25/2011, aprovada no âmbito do Programa Senado Jovem
Brasileiro, apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), que, pelo ato de
aprová-la, converteu-a em proposição legislativa de sua autoria. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (art. 4º, inc. IX), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para assegurar a presença de
professores devidamente qualificados nas redes públicas de ensino qualidade do ensino.
Qualidade de ensino
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 8130/2014)

PLS 224/2012
02/07/2012
Obriga beneficiários de bolsas de estudos de programas da União a prestarem colaboração a estabelecimentos
públicos de educação básica.
Senador Cristovam Buarque
Dispõe sobre a articulação dos programas federais de concessão de bolsas de estudos para a educação superior
com as redes públicas de educação básica, estabelecendo o estudante beneficiário de bolsa de estudos custeada
com recursos públicos federais fica obrigado a prestar serviços de divulgação, formação e informação
científicas e educacionais, de no mínimo quatro horas semanais, em estabelecimentos públicos de educação
básica, também determinando que a regulamentação das formas de participação dos bolsistas caberá aos órgãos
federais competentes, em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de educação. Ainda, estabelece
que os bolsistas no exterior cumprirão o compromisso quando do retorno ao Brasil, durante período igual ao de
duração da bolsa.
Prestação de serviços de divulgação, formação e informação científicas e educacionais.
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 3632/2015)

PLS 249/2012
11/07/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases de educação nacional,
para estabelecer carga horária mínima de educação física do ensino fundamental e médio.
Senador Eduardo Amorim
Altera o § 3º do art. 26 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para estabelecer a
carga horária mínima de 2 horas semanais para o componente curricular obrigatório educação física, nos
ensinos fundamental e médio.
Ensino-aprendizagem (disciplina – carga horária)
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 3047/2015)
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PLS 284/2012
07/08/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para instituir a residência pedagógica para os professores da educação básica.
Senador Blairo Maggi
Acresce parágrafo único ao art. 65 da Lei nº 9.394, de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional” para que seja oferecida a residência pedagógica aos professores habilitados para a docência na
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, etapa ulterior de formação inicial, com o mínimo
de oitocentas horas de duração, e bolsa de estudo, na forma da lei.
Valorização dos profissionais da educação (formação)
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 7552/2014)
PLS 467/2012
18/12/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incumbir o sistema de ensino de identificar os estudantes de baixo rendimento e inseri-los em plano de
recuperação.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Acrescenta inciso VIII ao art. 24 e insere parágrafo único na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para estabelecer que cabe ao respectivo sistema de
ensino, mediante ação conjunta e integrada dos órgãos executivos e normativos e da unidade de ensino,
identificar, até o final do primeiro bimestre letivo, os estudantes do ensino fundamental e médio com baixo
rendimento ou baixa frequência, a fim de inseri-los em plano de recuperação; dispõe que o plano de
recuperação de que trata o inciso VIII será elaborado com base no levantamento das causas do baixo
rendimento ou da baixa frequência dos estudantes identificados e contemplará alternativas para superação do
problema, entre elas a previsão de ampliação do horário de frequência escolar, de visita de educadores ao
ambiente familiar e, quando necessário, de assistência psicológica aos estudantes.
Acesso e permanência – Avaliação discente – Qualidade de ensino
Aprovado pelo Plenário, foi remetido à Câmara dos Deputados (PL 8131/2014)

1 Projeto de Lei iniciado no Senado, remetido à Câmara dos Deputados, onde foi
arquivado:
Matéria
Data da apresentação
Ementa

Propositor
Considerações

Tema
Status de tramitação

PL 10/2012
08/02/2012
Insere parágrafo no art. 15 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da
educação nacional, para regular a extinção de unidades escolares da educação básica públicas e o destino de
seu patrimônio.
Vital do Rêgo
Acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei nº 9.394/96 (estabelece as diretrizes e bases da educação nacional)
para dispor que as unidades escolares públicas de educação básica somente poderão ser extintas ou sofrer
reestruturação de sua oferta de escolarização mediante aprovação do conselho de educação do respectivo
sistema, sem prejuízo para a continuidade dos estudos de seus alunos e observada a destinação total da receita
da venda ou aluguel de seu prédio ao órgão responsável pela educação, para a manutenção e desenvolvimento
do ensino público.
Infraestrutura – espaço físico
Remetido à Câmara dos Deputados sob PL 4822/2016,

14 Projetos de Lei tramitando no Senado, com origem na Câmara dos Deputados, sendo
10 anteriores ao período delimitado na Pesquisa: (5963/2001, 786/2007, 838/2007,
3044/2008, 3545/2008, 3706/2008, 4651/2009, 6520/2009, 138/2011 e 181/2011).
Matéria
Data da apresentação
Ementa

Propositor
Considerações

Tema
Status de tramitação

PLC 75/2017
12/07/2017
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir o conceito de “educação e aprendizagem ao longo da vida” entre os princípios do ensino, bem
como no âmbito da educação de jovens e adultos e da educação especial.
Deputado Federal Eduardo Barbosa (PSDB/MG)
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de forma a inserir o inciso XIII no art. 3º e modificar o art.
37, caput, e o art. 58, § 3º, para garantir o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida entre os
princípios do ensino, bem como no âmbito da educação de jovens e adultos e da educação especial.
Ensino-aprendizagem - Atendimento a populações específicas (PcD) - Educação de Jovens e Adultos
Matéria com o relator Cristovam Buarque, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

69

Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
Considerações
Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
Considerações

Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
Considerações
Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
Considerações

Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa

Propositor
Considerações

Tema
Status de tramitação

PLC 54/2017
13/06/2017
Dispõe sobre a garantia aos profissionais do magistério de desconto em livros, periódicos e materiais didáticos
correlatos vinculados à sua área de ensino e de atuação profissional.
Deputado Federal Marcos Abrão (PPS/GO)
Garante aos profissionais do magistério desconto de, ao menos, 20% em livros, periódicos e materiais didáticos
correlatos vinculados à sua área de ensino e de atuação profissional, nos termos do regulamento.
Valorização dos profissionais da educação – insumos
Matéria com o relator Cristovam Buarque, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

PLC 60/2016
14/10/2016
Altera a redação do § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Deputado Federal Odelmo Leão (PP/)
Altera a redação do § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, para manter o mecanismo do FUNDEB para as matrículas das pré-escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público.
Financiamento
Aguardando designação de relator na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Também tramitará na
Comissão de Assuntos Econômicos.

PLC 13/2016
18/05/2016
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Nacional de Incentivo ao Atendimento Voluntário para
Alunos com Baixo Rendimento Escolar.
Deputado Federal Eduardo Cunha (PMDB/)
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Nacional de Incentivo ao Atendimento Voluntário para
Alunos com Baixo Rendimento Escolar.
Acesso e permanência – Avaliação discente - Qualidade de ensino
Pronto para pauta na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com voto favorável da relatoria ao Projeto nos
termos de emenda substitutiva que apresenta.

PLC 104/2015
21/08/2015
Estabelece a obrigatoriedade de o poder público oferecer exame de acuidade auditiva e visual para os alunos
que ingressam no ensino fundamental.
Deputado Federal Jorge Tadeu Mudalen (DEM/SP)
Estabelece que o poder público oferecerá testes de audição e oftalmológico a toda criança que ingressar no
ensino fundamental. Para a realização dos exames, os Estados e os Municípios contarão com a assistência
financeira do Ministério da Saúde. Caso os testes detectem algum problema, o aluno será obrigatoriamente
encaminhado a um especialista do Sistema Único de Saúde – SUS.
Programa Suplementar
Tramita em conjunto com o PLS 483/2011 e 214/2015. Tramitará nas Comissões de Educação, Cultura e
Esporte; e de Assuntos Sociais, estando naquela, sob a relatoria de Lídice da Mata.

PLC 123/2015
08/09/2015
Altera o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, que dispõe sobre bagagem de passageiro procedente do
exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro, estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras
apreendidas e dá outras providências, para inserir dispositivos que tratam da destinação de equipamentos de
informática abandonados, entregues à Fazenda Nacional ou objeto de pena de perdimento para as escolas
públicas federais, estaduais ou municipais.
Deputado Federal Weliton Prado (PMB/MG)
Altera o art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, acrescendo-lhe §§ 9º-A, 9º-B e 9º-C, para inserir dispositivos
que tratam da destinação de equipamentos de informática abandonados, entregues à Fazenda Nacional ou
objeto de pena de perdimento para as escolas públicas federais, estaduais ou municipais e estabelecer
procedimento básico para a habilitação das escolas públicas interessadas.
Equipamentos escolares - Recursos - Tecnologia Educacional - Insumo
Aguardando designação de relator na Comissão de Assuntos Econômicos. Teve parecer favorável ao projeto na
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com voto vencido da Senadora Marta Suplicy.
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PLC 159/2015
14/10/2015
Dispõe sobre normas de segurança e de manutenção em brinquedos dos parques infantis localizados em áreas
de uso coletivo e em estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental.
Deputado Federal Weliton Prado (PMB/MG)
Estabelece normas de segurança e de manutenção em brinquedos playgrounds localizados em áreas de uso
coletivo, públicas ou privadas, e determina sanções para o descumprimento de suas determinações, na forma
que especifica. Estabelece que a Lei entra em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua publicação
oficial.
Equipamentos
Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Desenvolvimento Regional e Turismo. Nesta, foi aprovado
parecer pela aprovação da matéria com as emendas 01-CDR, 02-CDR, 03-CDR e 04-CDR. Naquela, a
Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou parecer contrário ao Projeto. Sob aguardo no Plenário a
inclusão na Ordem do dia de Requerimento solicitando audiência na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
PLC 162/2015
14/10/2015
Acrescenta inciso IX ao art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para inserir, como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, aquela
realizada com atividades curriculares complementares.
Deputada Federal Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO)
Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) para entre as despesas de
manutenção e desenvolvimento do ensino inserir os recursos investidos em atividades curriculares
complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação,
por meio de exposições, feiras ou mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa
ou língua estrangeira, literatura e cultura.
Financiamento
Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprova o Relatório da Senadora Simone Tebet, que passa a
constituir o Parecer da CE, favorável ao Projeto, com a Emenda nº 1-CE, estando pronto para deliberação do
Plenário, onde aguarda pela inclusão Ordem do Dia
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PLC 214/2015
17/12/2015
Torna obrigatório o exame de acuidade visual em todos os alunos matriculados no ensino fundamental.
Deputado Federal Milton Monti (PR/SP)
Torna obrigatório o exame de acuidade visual em todos os alunos matriculados no ensino fundamental.
Programa Suplementar
Tramita em conjunto com o PLS 483/2011 e 104/2015. Tramitará nas Comissões de Educação, Cultura e
Esporte; e de Assuntos Sociais, estando naquela, sob a relatoria de Lídice da Mata.

Matéria
Data da apresentação
Ementa

116/2013
05/12/2013
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional LDB, para dispor sobre a formação dos professores de educação física na educação básica.
Deputado Federal Otavio Leite (PSDB/RJ)
Altera o § 3º do art. 26 e acrescenta § 8º ao art. 62 da Lei nº 9.394, de 1996, para dispor que educação física,
integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica a ser
ministrado, exclusivamente, por professor habilitado em curso de licenciatura em Educação Física, com prática
facultativa ao aluno; determinando que os conteúdos curriculares da disciplina educação física na educação
básica serão ministrados exclusivamente por professores habilitados em curso de licenciatura em Educação
Física; ao mesmo tempo fixando aos sistemas de ensino prazo de 5 (cinco) anos, a contar da publicação desta
Lei, para implantar o quanto nela disposto.
Valorização dos profissionais da educação (formação)
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou parecer favorável. Aguardando inclusão em Ordem do
Dia no Plenário, dos Requerimentos nºs 84, de 2014, solicitando a audiência da CAE; e 234, de 2014,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, com os Projetos de Lei do
Senado nºs 103 e 443, de 2012, por regularem matéria correlata.
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PLC 18/2012
04/04/2012.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do orientador educacional nas instituições públicas de educação
básica.
Deputado Federal Marcos Montes (PSD/MG)
Obriga a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a manter, nos respectivos sistemas de ensino,
profissionais de educação, de nível superior, habilitados em pedagogia com ênfase em orientação educacional,
para atender às instituições públicas de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio,
concedendo o prazo de 5 anos para o cumprimento da obrigação.
Programa suplementar (serviço de orientação profissional)
Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à última a
decisão terminativa. Aguardando designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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PLC 19/2012
04/04/2012
Altera os arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, e revoga a Lei nº 10.709, de 31 de julho de 2003.
Deputado Federal Renato Molling (PP/RS)
Altera a Lei nº 9.394/1996, que trata das diretrizes e bases da educação nacional, para dispor que os Estados
incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos e permitir aos professores da rede estadual apenas o
uso de assentos vagos disponíveis nos veículos nos trechos autorizados. Estabelece que incumbe aos
Municípios assumir o transporte escolar dos alunos e permitir aos professores da rede municipal apenas o uso
de assentos vagos disponíveis nos veículos nos trechos autorizados. Disciplina que cabe aos Estados
articularem-se com os respectivos Municípios para atender o disposto nessa Lei de forma que atenda aos
interesses dos alunos e dos professores. Revoga a Lei nº 10.709/2003 que trata sobre o transporte escolar dos
alunos da rede de ensino estadual e municipal.
Programa suplementar (transporte escolar)
Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a
decisão terminativa. Naquela, o Projeto obteve parecer favorável, com as emendas nº 1-CE, 2-CE e 3-CE.
Pronto para pauta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com relatório pela aprovação do Projeto e
das Emendas nºs 1-CE a 3-CE, de redação.

PLC 20/2012
04/04/2012
Altera o art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
Deputado Federal Gilmar Machado (PT/)
Altera o § 4º do art. 26 da Lei 9.394, de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”,
determinando que o ensino da história constitua conteúdo obrigatório em todas as séries do Ensino Médio,
sendo que o ensino da História do Brasil leve em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a
formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia.
Estrutura curricular
Tramitam em conjunto ao PLS 103/2009; PLS 74/2012; PLS 183/2012; PLS 261/2012; PLS 235/2013; PL
515/2013 e PLS 38/2015, que vão ao exame das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e
de Educação, Cultura e Esporte. Aquela aprova o Relatório, que passa a constituir o Parecer da CDH, pela
rejeição do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 20 de 2012 e dos Projetos de Lei do Senado nºs 74,
183, 261 de 2012; 235, 449, 515 de 2013; e pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 38 de 2015, na
forma da Emenda nº 1-CDH (Substitutiva). Matéria com o Relator Magno Malta, na Comissão de Educação,
Cultura e Esporte
PLC 28/2012
24/04/2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para
instituir a obrigatoriedade de criação e manutenção de bibliotecas escolares em todas as instituições públicas de
ensino.
Deputado Federal Sandes Júnior (PP/)
Acresce os arts. 27-A e 27-B à Lei nº 9.394/96 (estabelece as diretrizes e bases da educação nacional), para
dispor, no art. 27-A, que são responsabilidades dos sistemas de ensino a criação e a manutenção de bibliotecas
escolares em todas as instituições públicas de educação básica de sua jurisdição; e para prever, no art. 27-B,
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio dos respectivos sistemas de ensino,
manterão, obrigatoriamente, bibliotecários, para atender as bibliotecas escolares das instituições públicas; os
sistemas de ensino terão o prazo de 5 (cinco) anos para adaptar-se à Lei, a contar da data de publicação.
Equipamento escolar – Infraestrutura – Espaço Físico - Profissionais
Matéria com a relatora Ângela Portela, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa.

3 Projetos de Lei da Câmara, arquivados no Senado
Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
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Tema
Status de tramitação

PLC 25/2014
31/03/2014
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional LDB, para dispor sobre gestão democrática nas escolas.
Deputada Federal Fátima Bezerra (PT/RN)
Altera a redação do art. 14 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) para
estabelecer a obrigatoriedade de conselho escolar nas escolas. Acrescenta art. 14-A à mesma lei para definir o
conselho escolar como órgão colegiado da escola pública, com função deliberativa, consultiva, fiscalizadora,
mobilizadora e pedagógica, ao qual cabe elaborar o projeto pedagógico da escola, bem como acompanhar e
avaliar sua execução, inclusive sob os aspectos administrativos e financeiros. Incumbe a leis específicas
estaduais e municipais definir sobre a composição, competência e eleição dos membros do conselho escolar,
respeitada a representação paritária entre os segmentos que trabalham na escola e o formado por pais e alunos.
Gestão democrática – Controle social.
Rejeitado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão não terminativa. Encaminhado ao Plenário,
transcorrido o prazo para interposição de recurso, o Projeto foi arquivado.
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PLC 36/2014
28/04/2014
Acrescenta § 4º ao art. 58 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para assegurar a presença de cuidador na escola, quando necessário, ao educando com
deficiência.
Deputado Federal Eduardo Barbosa (PSDB/MG)
Acrescenta § 4º ao art. 58 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para determinar que quando necessário para promover o atendimento educacional na escola
regular, e em função das necessidades específicas do aluno, será assegurado ao educando com deficiência a
presença de cuidador no estabelecimento de ensino, para atendimento das suas necessidades pessoais.
Atendimento de populações específicas (PcD).
Tramitou em conjunto com o PLS 228/2014, perante as Comissões de Direitos Humanos e Legislação
Participativa; e de Educação, Cultura e Esporte.
Tramitava em conjunto com o PLS 228/2014, em ambas aprovando parecer pela prejudicialidade, seguindo
para ao Plenário, que encaminhou para o arquivo.
PLC 66/2012
05/07/2012
Dispõe sobre o peso a ser transportado pelo estudante em mochila ou similares.
Deputado Federal Sandes Júnior (PP/)
Dispõe que a carga de material escolar transportada pelo estudante não poderá ultrapassar 15% (quinze por
cento) do seu peso corporal (art. 1º); determina que a aferição do peso do aluno seja feita por intermédio de
declaração escrita do próprio aluno, quando ele estiver no ensino médio, ou por seus pais ou responsáveis,
quando ele estiver em creche, pré-escola ou ensino fundamental (art. 2º); estabelece que o poder público
promoverá ampla campanha educativa sobre o peso máximo total aconselhável do material escolar a ser
transportado (art. 3º).
Equipamento escolar
Matéria Rejeitada pelo Plenário e encaminhada para o arquivo

1 Projeto de Lei do Senado, transformado em norma jurídica
Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
Considerações

Tema
Status de tramitação

PLS 46/2015
21/03/2014
Altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre o ingresso de pessoas com deficiência nas
universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio.
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)
Altera a Lei nº 12.711/12, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de
ensino técnico de nível médio e dá outras providências, para dispor sobre o ingresso de pessoas com deficiência
nas referidas instituições de ensino.
Atendimento de populações específicas (PcD)
Aprovada por Comissão em decisão terminativa. À sanção. Transformada em norma jurídica (Lei nº 13.409 de
28/12/2016).

6 Projetos de Lei da Câmara, transformados em norma jurídica
Matéria
Data da apresentação
Ementa

Propositor
Considerações

Tema
Status de tramitação

PLC 58/2014
29/05/2014
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 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.
Presidência da República
Apelidado como Projeto de Lei da Palmada. Acrescenta art. 18-A e 18-B e altera art. 13 e 245 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, estabelecendo o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados
sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Também acrescenta § 8º ao art. 26 da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para determinar a inclusão de conteúdos relativos aos direitos
humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente nos currículos
escolares, como temas transversais, nos currículos escolares de que trata o caput do artigo, tendo como diretriz
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a
produção e distribuição de material didático adequado.
Estrutura curricular
Aprovada pelo Plenário e enviada à sanção, foi transformada em norma jurídica com veto parcial (Lei 13.010,
de 26/06/2014).
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Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
Considerações

Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
Considerações

Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa

Propositor
Considerações

Tema
Status de tramitação

PLC 68/2013
19/09/2013
Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying).
Deputado Federal Vieira da Cunha (PDT/)
Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) em todo o território nacional. O
Programa poderá fundamentar as ações do Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de
Educação, bem como de outros órgãos, aos quais a matéria diz respeito. Dispõe que constituem objetivos do
Programa referido no caput do art. 1º: I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying)
em toda a sociedade; II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de
discussão, prevenção, orientação e solução do problema; III - implementar e disseminar campanhas de
educação, conscientização e informação; IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e
responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores; V – dar assistência psicológica, social e jurídica às
vítimas e aos agressores; VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, como
forma de identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo; VII - promover a
cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua;
VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos
alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil; IX - promover
medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas
recorrentes de intimidação sistemática (bullying), ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por
alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar. Estabelece que é
dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de
conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática (bullying). Dispõe que
serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de intimidação sistemática (bullying) nos
Estados e Municípios para planejamento das ações. Dispõe que os entes federados poderão firmar convênios e
estabelecer parcerias para a implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do Programa
instituído por esta Lei. Estabelece que esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua
publicação oficial.
Combate à violência – Estrutura curricular
Aprovada pelo Plenário. À sanção. Transformada em norma jurídica (Lei n. 13.185, de 05/11/2015).

PLC 90/2013
16/10/2013
Institui a Política Nacional de Cultura Viva, destinada a promover a produção e a difusão da cultura e o acesso
aos direitos culturais dos diferentes núcleos comunitários de cultura, e dá outras providências.
Deputada Federal Jandira Feghali (PCdoB/RJ)
Institui a Política Nacional de Cultura Viva, em conformidade com o caput do art. 215 da Constituição Federal,
que se destina a promover a produção e a difusão da cultura e o acesso aos direitos culturais dos diferentes
núcleos comunitários de cultura; traça os objetivos da Política Nacional de Cultura Viva, quem são seus
beneficiários e quais seus instrumentos; define Pontos e Pontões de Cultura como elos entre a sociedade e o
Estado, com o objetivo de desenvolver ações culturais sustentadas pelos princípios da autonomia,
protagonismo e capacitação social das comunidades locais; os Pontos e Pontões de Cultura poderão estabelecer
parceria e intercâmbio com as escolas do ensino fundamental e médio de todo o País, para divulgar suas ações
e bens culturais; define quais são as ações estruturantes dos Pontos e Pontões de Cultura; para fins da Política
Nacional de Cultura Viva, serão reconhecidos como Pontos e Pontões de Cultura as pessoas jurídicas de direito
privado sem fins lucrativos, de natureza cultural; determina que a Política Nacional de Cultura Viva é de
responsabilidade do Ministério da Cultura, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios integrantes do
Sistema Nacional de Cultura; a União por meio do Ministério da Cultura fica autorizada a transferir de forma
direta os recursos às entidades culturais integrantes do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, com
a finalidade de prestar apoio financeiro à execução das ações da Política Nacional de Cultura Viva.
Cultura
Aprovada pelo Plenário e enviada à sanção, foi transformada em norma jurídica com veto parcial (Lei 13.018,
de 22/07/2014).

PLC 98/2013
24/10/2013
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.
Presidência da República
Inclui parágrafo único no art. 28 da Lei nº 9.394/96 (Lei de 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.
Atendimento de populações específicas (campo, indígenas e quilombolas)
Aprovada pelo Plenário. À sanção. Transformada em norma jurídica (Lei n. 12.960, de 27/03/2014).
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Matéria
Data da apresentação
Ementa

Propositor
Considerações

Tema
Status de tramitação

Matéria
Data da apresentação
Ementa
Propositor
Considerações

PLC 36/2012
17/05/2012
Dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas no âmbito do Ministério da
Educação, destinados às instituições federais de ensino; altera as Leis nºs 8.168, de 16 de janeiro de 1991,
11.892, de 29 de dezembro de 2008, e 11.526, de 4 de outubro de 2007; revoga as Leis nºs 5.490, de 3 de
setembro de 1968, e 5.758, de 3 de dezembro de 1971, e os Decretos-Leis nºs 245, de 28 de fevereiro de 1967,
419, de 10 janeiro de 1969, e 530, de 15 de abril de 1969; e dá outras providências.
Presidência da República
Cria, no âmbito do Ministério da Educação, 19.569 cargos de professor de 3º grau; 24.306 cargos de professor
de ensino básico, técnico e tecnológico; 27.714 cargos de técnico-administrativo em educação, em várias áreas;
1 cargo de direção CD-1; 499 cargos de direção CD-2; 285 cargos de direção CD-3; 823 cargos de direção CD4; 1.315 funções gratificadas FG-1; 2.414 funções gratificadas FG-2, e 252 funções gratificadas FG-3, para
distribuição às instituições federais de ensino (universidades federais, institutos federais de educação, ciência e
tecnologia – IFETs, Instituto Nacional de Educação de Surdos, Instituto Benjamin Constant, escolas técnicas e
colégios de aplicação vinculados às universidades federais, centros federais de educação tecnológica e Colégio
Pedro II). Extingue, no âmbito das universidades federais e dos IFETs, 2.571 cargos de técnicosadministrativos, 772 funções gratificadas FG-6, 1.032 funções gratificadas FG-7, 195 funções gratificadas FG8, e 64 funções gratificadas FG-9. Altera a redação do § 3º do art. 1º da Lei nº 8.168/91 (que transforma cargos
de confiança em cargos de direção e funções gratificadas) para restringir a servidores públicos federais a
ocupação de cargos de direção ou função gratificada por pessoas não pertencentes ao quadro da instituição de
ensino, no limite de 10% dos cargos e funções da instituição. Altera a Lei nº 11.982/2008 para incluir, na Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação, o Colégio
Pedro II, que passa a possuir natureza jurídica de autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático-pedagógica e disciplinar (inciso V, acrescentado, e parágrafo único, modificado, do art. 1º),
e redefini-lo como instituição pluricurricular, multicampi, especializada na oferta de educação básica e de
licenciaturas, equiparado aos institutos federais para efeito de autonomia (arts. 4º-A, 13-A e 13-B). Institui a
função comissionada de coordenação de curso, no valor de R$ 770,00, criando 6.878 dessas funções destinadas
ao magistério superior, a partir de 1º de julho de 2012, e 9.976 para o ensino básico, técnico e tecnológico, a
partir de 1º de julho de 2013. Dispõe que os cargos e funções previstas na lei que resultar do projeto serão
providos de forma escalonada e com prévia dotação orçamentária. Revoga o Decreto-Lei nº 245/67, a Lei nº
5.490/68, o Decreto-Lei nº 530/69, e a Lei nº 5.758/71.
Valorização dos profissionais de educação
Aprovada pelo Plenário. À sanção. Transformada em norma jurídica (Lei nº 12.677 de 25/06/2012).

Tema

PLC 103/2012
25/10/2012
Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências.
Presidência da República
Regulamenta o artigo 214, incisos I a VI, da Constituição Federal. Aprova o Plano Nacional de Educação
(PNE), de duração decenal, estabelecendo metas e estratégias para cumprimento do disposto no art. 214 da
Constituição Federal, que deverão ser realizadas em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios. Estabelece as diretrizes do PNE, entre as quais a erradicação do
analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, e a melhoria da qualidade da educação. Dispõe que a
execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto da fiscalização do Ministério da Educação, das
Comissões temáticas pertinentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e do Conselho Nacional de
Educação. Determina que sejam utilizados 50% (cinquenta por cento) dos recursos do pré-sal, incluídos os
royalties, diretamente em educação para que, ao final de 10 (dez) anos de vigência do PNE, seja atingido o
percentual de 10% (dez por cento) do Produto Interno Bruto para o investimento em educação pública e que o
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios deverão ser formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias
compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de
viabilizar sua plena execução. Determina que o Poder Executivo apresente, até o final do primeiro semestre do
9º (nono) ano de vigência do PNE, ao Congresso Nacional 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.
Engloba diversas temáticas.

Status de tramitação

Aprovada pelo Plenário. À sanção. Transformada em norma jurídica (Lei n. 13.005, de 25/06/2014).
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ANEXO B
PROPOSIÇÕES PESQUISADAS JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS
22 Propostas de Emenda Constitucional tramitando na Câmara dos Deputados
Proposições

PEC 352/2017

PEC 339/2017

PEC 162/2015

PEC 149/2015

PEC 54/2015

PEC 45/2015

PEC 38/2015
PEC 36/2015

PEC 20/2015

Ementa
Dá nova redação aos parágrafos 9º e 10 do art. 166.
OBS: Trata da destinação de recursos de emenda individual ao projeto de lei
orçamentária para a educação. Financiamento para a manutenção e
desenvolvimento do ensino, vedando pagamento de pessoal e encargos
Altera o Artigo 159 da Constituição Federal, para aumentar a entrega de
recursos financeiros pela União ao Fundo de Participação dos Municípios.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior
aporte de recursos aos Municípios, para educação
Dá nova redação ao parágrafo do art. 158 e acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os critérios de
distribuição da parcela pertencente aos Municípios do Imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior
aporte de recursos aos Municípios, para educação.
Altera o parágrafo único do art. 158, o inciso I, o inciso II e o § 2º do art. 159;
insere parágrafo único no art. 193, inciso IX no art. 206 e o art. 212-A na
Constituição Federal; dá nova redação ao art. 42 e revoga o art. 60, ambos do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
OBS: Postula FUNDEB como instrumento permanente.
Acrescenta incisos aos art. 158 e art. 159 da Constituição Federal, que dispões
sobre repartição de receitas tributárias.
Acrescenta parágrafo ao art. 212 da Constituição Federal, para dispor sobre a
aplicação mínima de recursos para a educação especial. OBS: Atendimento a
populações específicas – PcD (todas as faixas etárias e níveis de ensino).
Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar a parcela de recursos
destinada ao Fundo de Participação dos Municípios.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior
aporte de recursos aos Municípios, para educação
Altera a redação do art. 208 da Constituição Federal criando o Fundo Nacional
do Passe Livre Estudantil.
"Institui o Magistério Público Nacional e dá outras providências"
OBS: Altera os arts. 205 e 206 da Constituição Federal.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Financiamento

Professora Marcivania

10/08/2017

Tramita em conjunto à
PEC 266/2016

Financiamento

Pedro Uczai

28/06/2017

Tramita em conjunto à
PEC 183/2015

Financiamento

Toninho Pinheiro

04/11/2015

Tramita em conjunto à
PEC 149/2015

Financiamento

Danilo Forte

30/09/2015

Aguardando Criação de
Comissão Temporária

Financiamento

Soraya Santos

27/05/2015

Pronta para Pauta

Atendimento a populações
específicas - PcD

Osmar Bertoldi

14/05/2015

Aguardando Criação de
Comissão Temporária

Financiamento

Baleia Rossi

07/05/2015

Aguardando Criação de
Comissão Temporária

Financiamento da
educação básica

Veneziano Vital do
Rêgo

06/05/2015

Pronta para Pauta

Valorização dos profissionais da
educação

Pedro Cunha Lima

14/04/2015

Aguardando
Constituição de
Comissão Temporária
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Proposições

PEC 15/2015

PEC 437/2014

PEC 435/2014
PEC 406/2014

PEC 405/2014

PEC 390/2014

PEC 336/2013
PEC 296/2013
PEC 257/2013

PEC 245/2013

PEC 220/2012

PEC 188/2012

Ementa
Insere parágrafo único no art. 193; inciso IX, no art. 206 e art. 212-A, todos na
Constituição Federal, de forma a tornar o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB instrumento permanente de financiamento da educação
básica pública, incluir o planejamento na ordem social e inserir novo princípio
no rol daqueles com base nos quais a educação será ministrada, e revoga o art.
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. OBS: Postula
FUNDEB como instrumento permanente.
Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Técnico de Nível
Médio (FUNDETEC).
Altera a redação do art. 210 da Constituição Federal.
OBS: Estabelece que a cada dez anos, a lei fixará conteúdos mínimos para a
educação básica e superior, proibindo a aplicação da transversalidade ou
técnicas subliminares no ensino de matéria moral ou orientação religiosa.
Acresce § 5º ao art. 167, para permitir a transferência voluntária de recursos e a
concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos
Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento
dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Dá nova redação ao § 4º do art. 212
OBS: Inclui a merenda escolar nos níveis fundamental e médio como despesa
obrigatória com a educação.
Altera o art. 169 da Constituição Federal e o artigo 38 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para possibilitar a ampliação de limite de despesas
com pessoal ativo nas áreas da saúde e da educação.
Altera a redação do inciso III do art. 208 da Constituição Federal.
Acrescenta alínea ao inciso X do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.
Dá nova redação ao Inciso IV do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, da Constituição da República Federativa do
Brasil, para facultar aos Municípios dispor dos recursos recebidos à conta do
FUNDEB para atuação no ensino médio.
Dá nova redação ao art. 20 da Constituição Federal, para destinar os recursos
da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural para as áreas de educação, saúde, meio ambiente, ciência
e tecnologia, defesa e segurança pública, energia e infraestrutura.
Acrescenta dois parágrafos ao art. 20 da Constituição Federal, para destinar os
recursos da participação no resultado ou da compensação financeira às áreas de
educação, ciência e tecnologia, saúde, segurança, meio ambiente, defesa
nacional, energia e infraestrutura.
Cria o Fundo Nacional de Valorização do Professor da Educação Básica para o
pagamento do Bônus de Magistério dos Professores da Rede Pública dos
Estados, Distrito Federal e Municípios.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Financiamento

Raquel Muniz

07/04/2015

Aguardando Parecer

Financiamento do Ensino técnico
no Ensino Médio

Rodrigo Garcia

27/11/2014

Tramita em conjunto à
PEC 295/2008

Estrutura curricular

Erivelton Santana

26/11/2014

Pronta para Pauta

Financiamento
Valorização dos profissionais da
educação

Pauderney Avelino

21/05/2014

Tramita em conjunto à
PEC76/2011

Pauderney Avelino

21/05/2014

Pronta para Pauta

André Figueiredo

26/03/2014

Aguardando Criação de
Comissão Temporária

Paulo Wagner

30/10/2013

Aguardado Criação de
Comissão Temporária

Desoneração tributária

Jorge Corte Real

21/08/2013

Pronta para Pauta

Financiamento

Diego Andrade

03/04/2013

Tramita em conjunto à
PEC 522/2010

Financiamento da Educação
em termos genéricos

Angelo Vanhoni

07/03/2013

Financiamento

Newton Lima

21/11/2012

Financiamento
Valorização dos profissionais da
educação

Valdemar Costa Neto

06/06/2012

Financiamento de Programa
suplementar
Financiamento
Valorização dos profissionais da
educação
Atendimento de populações
específicas PcD

Tramita em conjunto à
PEC 220/2012

Tramita em conjunto à
PEC 545/2006
Pronta para Pauta
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Proposições

Ementa

PEC 172/2012

Altera a redação do art. 167 da Constituição Federal.
OBS: Trata da transferência de encargos financeiros para a União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, estabelecendo que a União não imporá ou
transferirá qualquer encargo ou prestação de serviços aos Estados, ao Distrito
Federal ou aos Municípios sem a previsão de repasses financeiros necessários
ao seu custeio.

Tema

Apresentação

Situação

Mendonça Filho

16/05/2012

Tramitou no Senado sob
n. 128/2015. De volta à
Câmara sob n. 188/2016,
tramita em conjunto com
PEC 122/15.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Financiamento

Benito Gama

13/08/2015

Arquivada

Financiamento

Poder Executivo

08/07/2015

Arquivada

Financiamento

Toninho Pinheiro

20/11/2013

Arquivada

Financiamento

Onofre Santo
Agostini

23/10/2013

Arquivada

Financiamento

Rose de Freitas

10/09/2013

Arquivada

Controle social

Severino Ninho

21/06/2013

Arquivada

Financiamento

Autor

10 Propostas de Emenda Constitucional arquivadas na Câmara dos Deputados

Proposições

Ementa

PEC 112/2015

"Altera o art. 166 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução
da programação orçamentária que especifica e altera o art. 76 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias."
Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
OBS: Prorroga a vigência da Desvinculação de Receitas da União (DRU) até
31 de dezembro de 2023, alterando a sua forma de cálculo, de forma a limitar
seu alcance e aumentar sua efetividade.
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 158 e acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os critérios de distribuição
da parcela pertencente aos Municípios do Imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação.
OBS: Financiamento, sem alusão específica
Na justificativa, reporta maior aporte de recursos aos Municípios, para
educação.
Altera o art. 159 da Constituição Federal, acrescentando o inciso IV e o § 5º,
que trata da repartição das receitas tributárias.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior
aporte de recursos aos Municípios, para educação.
Altera a redação do inciso IV, e parágrafo único do Artigo 158 da Constituição
Federal, destinando 75% do recolhimento do ICMS aos municípios.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior
aporte de recursos aos Municípios, para educação.
Acrescenta parágrafo ao art. 212 da Constituição Federal, para dispor sobre a
fiscalização, pelos Tribunais de Contas, da aplicação mínima de receitas na
educação.

PEC 87/2015

PEC 354/2013

PEC 335/2013

PEC 310/2013

PEC 280/2013
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Proposições

PEC 261/2013

PEC 239/2013

PEC 191/2012

PEC 152/2012

Ementa
Altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal, para aumentar a entrega
de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios e ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal.
OBS: Financiamento, sem alusão específica. Na justificativa, reporta maior
aporte de recursos aos Municípios, para educação.
Dá nova redação ao § 4º do art. 212 da Constituição Federal.
OBS: Estabelece os recursos para o financiamento dos programas
suplementares de alimentação e assistência à saúde na rede pública de ensino.
Insere o art. 212-A na Constituição Federal, de forma a tornar o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB instrumento permanente de
financiamento da educação básica pública.
Acrescenta inciso XII ao art. 167, da Constituição Federal, tornando impositivo
o orçamento anual nas dotações que se destinem a cobrir despesas com
educação, saúde e assistência social.
OBS: Proíbe o bloqueio ou contingenciamento de dotações orçamentárias
destinadas à área social.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Financiamento

Júlio Cesar

08/05/2013

Arquivada

Programas suplementares financiamento

Aline Corrêa

27/02/2013

Arquivada

Financiamento

Francisco Escórcio

15/06/2012

Arquivada

Financiamento

José Airton

28/03/2012

Arquivada

2 Propostas de Emenda Constitucional transformadas em norma jurídica

Proposições

Ementa

Tema

Autor

Apresentação

Situação

PEC 241/2016

Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo
Regime Fiscal.

Financiamento

Poder Executivo

15/06/2016

Transformado na
Emenda Constitucional
n. 95/2016

Financiamento

André Figueiredo

11/02/2015

Transformado na
Emenda Constitucional
n. 93/2016

PEC 4/2015

Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
OBS: Prorroga a vigência da DRU até 31 de dezembro de 2019. Propõe a
retirada escalonada da incidência da desvinculação de receita da arrecadação
das contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social.
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496 Projetos de Lei e 12 Projetos de Lei Complementar originários da Câmara dos Deputados, em tramitação

Proposições

PL 8079/2017

PLP 396/2017
PL 8033/2017
PL 7935/2017
PL 7886/2017

PL 7862/2017

PL 7861/2017
PL 7857/2017

PL 7834/2017

PL 7829/2017

Ementa
Dispõe sobre a obrigatoriedade de se transferir os recursos do PNAE a creches,
pré-escolas e escolas qualificadas como entidades filantrópicas, ou por elas
mantidas, ou que sejam conveniadas com os Estados, com o DF ou com os
Municípios.
OBS: Altera a Lei nº 11.947, de 2009.
Altera lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá
outras providências, para excluir do teto das despesas de pessoal as relativas
aos professores das redes públicas estadual e municipal de ensino.
Assegura às pessoas portadoras de albinismo o exercício de direitos básicos nas
áreas de educação, saúde e trabalho.
Determina o parcelamento dos cortes no FUNDEB, estabelecidos pela
PORTARIA 565 de 20/04/2017, do Ministério de Educação
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir a disciplina Educação no Trânsito e
Condução de Veículos Automotores.
Altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e a Lei nº 12.711, de 29 de
agosto de 2012, para estender aos alunos egressos da educação do campo
ofertada em instituições credenciadas que tenham como proposta pedagógica a
formação por alternância o tratamento dispensado aos alunos egressos das
escolas públicas no acesso ao ensino superior gratuito.
"Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para dispor sobre a inclusão digital".
"Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para estabelecer diretrizes diferenciadas para os
alunos do ensino básico, de baixa renda, beneficiários de programas sociais,
que moram em lugares violentos e/ou de grande vulnerabilidade social, nas
redes públicas de ensino".
Altera o art. 29 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional", para tornar obrigatória a presença de
pessoa treinada para administrar insulina em estabelecimentos de ensino
infantil.
Acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 10.880, de 2004, dispondo sobre a
obrigatoriedade do fornecimento de transporte escolar a estudantes
matriculados em escolas técnicas agrícolas, nas condições que especifica.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Programas Suplementares
(alimentação escolar)

Luana Costa

11/07/2017

Aguardando Parecer

Financiamento
Valorização dos profissionais de
educação
Atendimento de populações
específicas
Financiamento

Flavinho

06/07/2017

Tramitando em Conjunto

Pr. Marco Feliciano

05/07/2017

Rubens Pereira
Júnior

27/06/2017

Aguardando Designação
de Relator
Aguardando Parecer

Novas disciplinas

Jéssica Sales

14/06/2017

Atendimento de populações
específicas (Campo)

Padre João

13/06/2017

Tecnologia Educacional

Francisco Floriano

13/06/2017

Atendimento de populações em
situação de risco

Francisco Floriano

13/06/2017

Aguardando Parecer –
Aguardando a devolução
do Relator não-membro

Atendimento de populações
específicas

Lobbe Neto

07/06/2017

Tramitando em Conjunto

Rubens Bueno

07/06/2017

Tramitando em
Conjunto

Tramitando em Conjunto

Tramitando em Conjunto

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares
Atendimento de populações
específicas
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Proposições

PL 7762/2017

PL 7717/2017

PL 7629/2017

PL 7625/2017

PL 7600/2017

PL 7547/2017

Ementa

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Autoriza o acesso ao transporte escolar, de propriedade dos entes federados, em
nível intermunicipal e interestadual aos estudantes de cursos técnicos,
superiores e tecnológicos e de graduação.
Acrescenta parágrafo ao art. 24 da Lei nº 9.394, de 1996, dispondo sobre a
certificação de conclusão do ensino médio para estudantes que, cursando o
terceiro ano dessa etapa da educação básica, sejam aprovados em processos
seletivos de ingresso em cursos de graduação, que considerem os resultados do
Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática "Educação Digital".
Dispõe sobre alíquota diferenciada do Imposto de renda para os professores da
rede pública de ensino.
OBS: Altera a Lei nº 7.689 de 1988.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB), para incluir a educação para o trânsito como tema
transversal dos currículos da educação básica.
Altera dispositivos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras
providências. OBS: Dispõe sobre a parceria entre os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia e as micro e pequenas empresas e os
microempreendedores individuais.

Acesso e permanência
Modalidade (Educação
Profissional e Tecnológica)

Rubens Pereira
Júnior

31/05/2017

Tramitando em Conjunto

Certificação

Lindomar Garçon

24/05/2017

Aguardando Despacho
de Arquivamento

Estrutura curricular

Adérmis Marini

16/05/2017

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Valorização dos profissionais da
educação

Renata Abreu

11/05/2017

Aguardando Parecer

Estrutura curricular

Alfredo Nascimento

10/05/2017

Tramitando em Conjunto

Izalci Lucas

03/05/2017

Aguardando Designação
de Relator

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Sóstenes Cavalcante

24/04/2017

Novas disciplinas

André Fufuca

24/04/2017

Tramitando em Conjunto

Insumos
Equipamentos escolares

Pedro Fernandes

20/04/2017

Pronta para Pauta

Acesso - classificação

Lelo Coimbra

19/04/2017

Ensino Aprendizagem
(carga horária)

Lelo Coimbra

19/04/2017

Tramitando em Conjunto

Ensino Aprendizagem
(carga horária)

Lelo Coimbra

19/04/2017

Aguardando Parecer

Lelo Coimbra

19/04/2017

Acesso e permanência
Modalidade (Educação
Profissional e Tecnológica)
Infraestrutura – espaço físico

Aguardando Parecer
PL 7471/2017

PL 7468/2017

PL 7455/2017
PL 7451/2017

PL 7452/2017

PL 7449/2017

PL 7450/2017

Acrescenta dispositivo na Lei 13146, de 5 de julho de 2015.
Dispõe sobre a inclusão da disciplina de Noções de Cidadania no currículo do
ensino médio.
OBS: Altera a Lei nº 9.394, de 1996.
Altera a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que "Dispõe sobre a
universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país", para tornar
obrigatória a presença de títulos de autores locais nas bibliotecas escolares.
Altera, para compatibilização com determinações constitucionais e legais
posteriores, a redação da Lei 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, de 20/12/1996).
Altera a redação do artigo 35-A, da Lei 9394/96, para aprimorá-la e resguardar
padrão de qualidade e unidade nacionais.
Altera, para compatibilização com legislação já existente, a redação da Lei
9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
OBS: Trata da carga horária do ensino noturno.
Altera, para adequação às condições de cada Estado, Município, do Distrito
Federal e estabelecimento de ensino, a redação da Lei 9394/96 (Diretrizes e
Bases da Educação Nacional), de 20/12/1996.
OBS: Trata da carga horária dos ensinos fundamental e médio.

Tramitando em Conjunto

Ensino Aprendizagem
(carga horária)

Tramitando em Conjunto
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Proposições

PL 7423/2017

PL 7424/2017

PL 7378/2017

PL 7342/2017
PL 7340/2017

PL 7339/2017

PL 7319/2017

PL 7318/2017

PL 7291/2017

PL 7285/2017

PL 7283/2017

PL 7243/2017

Ementa
Dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos celulares e outros similares, nos
estabelecimentos de ensino em todo território nacional, durante o horário das
aulas.
Obriga os pais ou responsáveis legais de alunos do ensino fundamental a
comparecer a cada bimestre às escolas de seus filhos para acompanhar o
desempenho escolar.
Estabelece a obrigatoriedade de as escolas de ensino fundamental e médio
exibirem em placa visível o respectivo Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB).
OBS: Altera a Lei nº 13.005, de 2014.
Acrescenta §§ 6º e 7º no art. 5º da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para
estabelecer critérios de reajuste dos repasses do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativos ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).
Altera a redação do artigo 35-A, da Lei 9394/96, para aprimorá-la e resguardar
padrão de qualidade e unidade nacionais.
Altera, para compatibilização com determinações constitucionais e legais
posteriores, a redação da Lei 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, de 20/12/1996).
OBS: Permite ao aluno sem escolaridade anterior matricular em série adequada
a seu desenvolvimento.
Altera os artigos 26, 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
incluir a disciplina "Ética e Cidadania" na matriz curricular nacional no ensino
fundamental e médio.
Altera os artigos 26, 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
incluir a disciplina "Educação Financeira" na matriz curricular nacional no
ensino fundamental e médio.
Altera o inciso II do art. 10 da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para
que a jornada de atividade em estágio não ultrapasse 6 (seis) horas diárias, 30
(trinta) horas semanais e 80% da jornada de trabalho da categoria profissional
respectiva, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional
de nível médio e do ensino médio regular.
Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que "Regulamenta a alínea "e"
do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica."
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir, no ensino básico, o treinamento para prevenção de
afogamentos e acidentes aquáticos.
Altera o parágrafo 3º do art. 35-A da Lei 9.394, de 1996 para dispor sobre a
obrigatoriedade do estudo das matérias de História Geral e História do Brasil
no currículo do Ensino Médio.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Proibições

Professor Victório
Galli
Professor Victório
Galli

18/04/2017

Tramitando em Conjunto

Avaliação
Qualidade de ensino

Aureo

10/04/2017

Tramitando em Conjunto

Programas Suplementares
(alimentação escolar)

Renzo Braz

06/04/2017

Tramitando em Conjunto

Ensino Aprendizagem
(carga horária)

Marcos Rogério

06/04/2017

Aguardando Designação
de Relator

Acesso - classificação

Marcos Rogério

06/04/2017

Aguardando Parecer

Pr. Marco Feliciano

05/04/2017

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Pr. Marco Feliciano

05/04/2017

Tramitando em Conjunto

Ensino-aprendizagem
(estágio)

Luizianne Lins

04/04/2017

Tramitando em Conjunto

Valorização dos profissionais da
educação

Cabo Daciolo

04/04/2017

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Adérmis Marini

04/04/2017

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Bonifácio de
Andrada

29/03/2017

Tramitando em Conjunto

Responsabilidade

18/04/2017
Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

80

Proposições

PL 7222/2017

PL 7212/2017
PL 7211/2017

PL 7120/2017

PL 7117/2017

PL 7116/2017

PL 7089/2017

PL 7054/2017

PL 7039/2017

PL 7041/2017

PL 7021/2017

PL 6993/2017
PL 6918/2017

Ementa
Altera a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, para destinar recursos
arrecadados com multas administrativas e com o perdimento de bens para as
áreas de saúde e de educação.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) para dispor sobre o
cargo de Professor de Apoio Especializado em Educação Especial para
atendimento ao aluno deficiente e dá outras providências.
Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para estabelecer a
obrigatoriedade de exames de acuidade visual e auditiva em crianças
matriculadas nos sistemas públicos de ensinos e dá outras providências.
Dispõe sobre a alteração do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
para qualificar os crimes de homicídio e lesão corporal cometido contra
profissionais da educação, na forma que indica.
Altera a redação do art. 37 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a
educação de jovens e adultos para pessoas privadas de liberdade em
estabelecimentos penais.
Altera o art. 18 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal), para dispor sobre a assistência educacional nos estabelecimentos
prisionais.
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para obrigar a instalação de aparelho eletrônico de redução
de velocidade, próximo a todas as unidades de ensino situadas nas rodovias.
Altera o caput do art. 1º da Lei nº 12.799, de 10 de abril de 2013, para incluir a
isenção de pagamento de taxas para a inscrição em processos seletivos também
nas instituições federais de ensino básico e profissional.
Dispõe sobre o consumo da alimentação oferecida no âmbito dos programas de
alimentação escolar, por parte dos professores e demais servidores, em efetivo
exercício na rede pública de ensino, como prática educativa e de integração
comunitária.
Estabelece que trinta por cento da remuneração recebida pelo preso será
destinado ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a
manutenção do condenado, tornando obrigatório o ensino profissional do preso.
OBS: Altera a Lei nº 7.210, de 1984.
Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágio de
estudante, para facultar o estágio no período de um ano imediatamente
posterior à conclusão do curso para estudantes de período integral
Altera o art. 320 da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para estabelecer a destinação de recursos provenientes da
arrecadação de multas de trânsito a propostas educacionais.
Altera a Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal – para definir diretrizes,
objetivos e outros parâmetros referentes à assistência educacional nos
estabelecimentos prisionais. OBS: Altera a Lei nº 12.513/2011 e 9.394/1996.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Financiamento

Jerônimo Goergen

28/03/2017

Pronta para Pauta

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Aureo

23/03/2017

Pronta para Pauta

Programas suplementares

Aureo

23/03/2017

Tramitando em Conjunto

Valorização dos profissionais da
educação

Ronaldo Martins

15/03/2017

Laura Carneiro

15/03/2017

Tramitando em Conjunto

Laura Carneiro

15/03/2017

Tramitando em Conjunto

Infraestrutura
Mobiliário urbano

Rômulo Gouveia

14/03/2017

Pronta para Pauta

Acesso

Fábio Mitidieri

08/03/2017

Pronta para Pauta

Programas suplementares
(alimentação escolar)

Maia Filho

08/03/2017

Aguardando Parecer

Maia Filho

08/03/2017

Ensino-aprendizagem
(estágio)

Alex Manente

07/03/2017

Aguardando Designação
de Relator

Financiamento

Fausto Pinato

22/02/2017

Tramitando em Conjunto

Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade

Glauber Braga;
Wadih Damous

15/02/2017

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas
Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade
Modalidade (EJA – Educação
Profissional)

Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade
Modalidade
(Educação Profissional)

Tramitando em Conjunto

Tramitando em Conjunto
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Proposições

PL 6885/2017

PL 6829/2017

PL 6767/2016
PL 6757/2016
PL 6747/2016

PL 6742/2016

PL 6736/2016
PL 6698/2016

PL 6695/2016
PL 6663/2016
PL 6636/2016

PL 6622/2016

PL 6618/2016

PL 6608/2016

PL 6580/2016

Ementa
Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para tornar obrigatória a informática
educativa em todos os níveis da educação básica.
Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho da mulher cujo filho não tenha
idade para ingresso na educação básica obrigatória.
OBS: Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1943
Altera o §9º do artigo 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
OBS: Estabelecer a obrigatoriedade do ensino das disciplinas Filosofia e
Sociologia em todos os anos do ensino médio.
Determina a inclusão de quadras poliesportivas nos projetos de construção de
novos estabelecimentos públicos de ensino fundamental e médio.
Obriga os órgãos públicos a realizarem convênios de estágios para estudantes.
OBS: Altera a Lei nº 11.788, de 2008.
Dispõe da devolução do valor antecipado pago no caso de cancelamento de
matrículas nas instituições de ensino.
OBS: Altera a Lei nº 9.870, de 1999.
Acrescenta o § 7º ao inciso IV do art. 32º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir
o ensino teórico e prático de noções de educação alimentar e nutricional como
tema transversal nos currículos do ensino fundamental.
Torna obrigatória a presença de profissional da área de Fonoaudiologia em
todas escolas públicas e privadas de ensino fundamental.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional - LDB, para incluir no currículo do ensino médio
e da educação profissional e tecnológica de nível básico a apresentação de
princípios e normas basilares do direito previdenciário.
Obriga a inclusão da Educação Digital no currículo escolar dos ensinos infantil
e fundamental.
Dispõe sobre a instalação de campus do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de São Paulo (IFET/SP) na cidade de Paraguaçu Paulista, SP.
Institui incentivo fiscal para doações a projetos que concorram para a garantia
do funcionamento e melhoria da infraestrutura de instituições públicas de
ensino.
Autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Borborema da Paraíba - IFBPB, por desmembramento do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFPB.
Institui incentivo fiscal para máquinas e aparelhos de ar-condicionado
utilizados em paredes ou janelas, formando um corpo único ou do tipo
splitsystem, destinados a instituições públicas de ensino.
Altera o § 5º do art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para
destinar 30% do produto arrecadado com alienação mediante licitação de
mercadorias apreendidas a instituições públicas de ensino básico.

Tema

Autor

Apresentação

Novas disciplinas

Carlos Henrique
Gaguim

14/02/2017

Situação

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas

Rogério Peninha
Mendonça

07/02/2017

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Glauber Braga

20/12/2016

Tramitando em Conjunto

Infraestrutura – espaço físico
Ensino-aprendizagem
(estágio)

Deley

19/12/2016

Aguardando Parecer

Felipe Bornier

15/12/2016

Tramitando em Conjunto

Repercussão consumerista

Felipe Bornier

15/12/2016

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Dr. Sinval
Malheiros

15/12/2016

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares

Fernando Torres

14/12/2016

Tramitando em Conjunto

Aluisio Mendes

14/12/2016

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Felipe Bornier

08/12/2016

Infraestrutura – espaço físico

Ana Perugini

07/12/2016

Tramitando em Conjunto
Aguardando Designação
de Relator

Infraestrutura - Financiamento

Eros Biondini

06/12/2016

Pronta para Pauta

Pedro Cunha Lima

06/12/2016

Aguardando Deliberação

Repercussão tributária
Infraestrutura - Equipamentos

Fausto Pinato

01/12/2016

Aguardando Parecer

Financiamento

Pedro Cunha Lima

29/11/2016

Aguardando Designação
de Relator

Estrutura curricular

Infraestrutura – espaço físico
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Proposições

PL 6559/2016

PL 6555/2016

PL 6542/2016

PL 6534/2016

PL 6498/2016
PL 6496/2016

PL 6473/2016
PL 6416/2016

PL 6414/2016

PL 6355/2016

PL 6332/2016

PL 6301/2016

PL 6250/2016

Ementa
Altera o art. 59 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação mínima
dos profissionais de apoio escolar previstos no art. 28, XVII, da Lei nº 13.146,
de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Inclui os estabelecimentos de ensino médio dentre os que deverão comunicar
ao Conselho Tutelar os casos que especifica.
OBS: Altera a Lei nº 8.069, de 1990
Dispõe sobre a proibição de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) e a realização de concursos públicos em todo o território
nacional, aos sábados.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a inclusão de educação no trânsito no
ensino médio da educação básica.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da
educação nacional, para tornar clara a possibilidade de adoção da "Pedagogia
da Alternância" nas escolas do campo.
Institui o Selo Empresa Incentivadora da Educação do Trabalhador e dá outras
providências.
"Altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso
nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível
médio e dá outras providências, para possibilitar a comprovação da
autodeclaração por meio de documentos originais e/ou entrevista pessoal".
Inserir estratégias nºs 17.5 e 17.6, na Meta 17 do Plano Nacional de Educação
(PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.
Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para inserir ética, equilíbrio e
habilidades no uso de tecnologias como parte das diretrizes dos conteúdos
curriculares da educação básica.
Altera a redação do art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para inserir novas disciplinas
obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e médio.
Inclui as despesas com instrução de empregados nas deduções permitidas para
efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido. OBS: Altera a Lei nº 9.249, de 1995.
Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para estender o Regime
Diferenciado de Contratações Públicas às aquisições de equipamentos
destinados a escolas e hospitais públicos.
Inclui o parágrafo 3º do art. 8º da Lei de Diretrizes e Estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, sobre as
políticas educacionais.
OBS: Dispõe sobre a implementação de política para formação e qualificação
do professor, com objetivo de reduzir a exclusão social.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Eduardo Barbosa

24/11/2016

Aguardando Parecer

Responsabilidade

Mariana Carvalho

24/11/2016

Tramitando em Conjunto

Avaliação
Diversidade

Moisés Diniz

23/11/2016

Aguardando Designação
de Relator

Estrutura curricular

Jefferson Campos

23/11/2016

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas (campo)

Helder Salomão

17/11/2016

Aguardando Parecer

Acesso e permanência

Damião Feliciano

17/11/2016

Aguardando Parecer

Acesso

Francisco Floriano

10/11/2016

Valorização dos profissionais da
educação

Rômulo Gouveia

26/10/2016

Aguardando Designação
de Relator
Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Vicentinho Júnior

26/10/2016

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Cleber Verde

20/10/2016

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Ronaldo Carletto

19/10/2016

Infraestrutura - Equipamentos

Erivelton Santana

13/10/2016

Valorização dos profissionais de
educação
Formação e qualificação

Celso Jacob

06/10/2016

Tramitando em Conjunto

Tramitando em Conjunto
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Proposições

PL 6248/2016

PL 6237/2016

PL 6228/2016
PL 6202/2016

PL 6194/2016

PL 6155/2016

PL 6154/2016

PL 6135/2016

PL 6005/2016
PL 6000/2016
PL 5990/2016

PL 5985/2016

Ementa
Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, para proibir o uso
de produtos fumígenos junto a entradas de hospitais, postos de saúde e
estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Altera os arts. 1º e 7º e acrescenta art. 1º-B na Lei nº 9.870, de 23 de novembro
de 1999, para dispor, respectivamente, sobre comissão ad hoc de encargos
educacionais, sobre percentual mínimo para legitimar propositura de ações
previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e sobre vinculação de
reajustes de encargos educacionais e reajustes salariais do pessoal docente e
dos demais trabalhadores da educação de instituições de ensino privadas
Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, para proibir o uso de produtos
fumígenos nos locais que especifica.
Estabelece diretrizes para a instituição de programas de reciclagem de resíduos
sólidos na rede pública de educação básica.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que "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", para
excluir os polos do sistema UAB das instituições beneficiárias do Programa
Dinheiro Direto na Escola - PDDE, e dá outras providências.
Altera o Art. 34 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
OBS: Dispõe sobre diretrizes a serem adotadas pelos Estados, Municípios e
Distrito Federal na gestão de redes de Escolas de Tempo Integral.
Institui a destinação 2% do total dos Recursos do Pré-Sal destinados à
Educação, nos termos da Lei Nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para
implantação de Sistema de Frequência Digital Escolar - controle de frequência
de alunos em escolas públicas.
Acrescenta a Seção IV-B, com o art. 36-E, ao Capítulo II do Título V da Lei nº
9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre
cursos de ensino preparatório para ingresso na educação superior.
Institui o programa "Escola livre" em todo o território nacional.
Define regras gerais e objetivos para o Exame Nacional Do Ensino Médio
(ENEM), estabelece direitos aos seus participantes e dá outras providências.
"Altera a Lei 9.496, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir a "Preparação para Ingresso no Serviço
Público" na grade curricular do ensino médio da rede pública de ensino".
Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para incluir, nos currículos
dos ensinos fundamental e médio, a disciplina de Educação Moral e Cívica.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Combate à drogadição

Luiz Lauro Filho

05/10/2016

Tramitando em Conjunto

Repercussão consumerista

Tia Eron

04/10/2016

Tramitando em Conjunto

Combate à drogadição

Mariana Carvalho

04/10/2016

Tramitando em Conjunto

Educação Ambiental
Coleta de resíduos

Francisco
Chapadinha

03/10/2016

Tramitando em Conjunto

Programas Suplementares
Financiamento

Mário Heringer

Jornada escolar
Papel dos entres federados

Ildon Marques

14/09/2016

Tramitando em Conjunto

Frequência escolar
Financiamento

Ildon Marques

14/09/2016

Tramitando em Conjunto

Curso preparatório para ingresso
na educação superior.

Pedro Cunha Lima

13/09/2016

Pronta para Pauta

Ensino-aprendizagem
Metodologias
Avaliação
Qualidade de ensino

Jean Wyllys

16/08/2016

Tramitando em Conjunto

André Amaral

11/08/2016

Aguardando Parecer

Estrutura curricular

Francisco Floriano e
outros

10/08/2016

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Cabo Daciolo

10/08/2016

Tramitando em Conjunto
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Proposições

PL 5949/2016

PL 5929/2016
PL 5860/2016

PL 5855/2016
PL 5844/2016

PL 5826/2016

PL 5681/2016

PL 5629/2016

PL 5749/2016

PL 5735/2016

Ementa
Acrescenta o art. 59-B à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para assegurar aos
educandos com deficiência ou com mobilidade reduzida vaga na escola pública
de educação básica mais próxima de sua residência.
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e do Imposto
sobre Operações Financeiras - IOF para os veículos adquiridos por professores
de Educação Básica da rede pública de ensino.
OBS: Altera as Leis nºs 8.989, de 1995 e 8.383, de 1991.
Obriga a instalação de lixeiras seletivas para reciclagem nas escolas públicas e
privadas.
Altera a o Artigo 8º, inciso II, alínea b), da Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, estabelecendo que as despesas dos contribuintes e seus dependentes com
educação serão dedutíveis em sua integralidade da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional - LDB, para dispor sobre a assistência à
adolescente grávida, em estado de puerpério ou lactante.
Acrescenta incisos IX e X ao art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, para incluir o combate a todas as formas de violência e a promoção de
cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino.
Cria o Fundo para a Capacitação para o Trabalho e Melhoria da Escolaridade
de Custodiados pelo Estado e dispõe sobre diretrizes para o seu
estabelecimento.
Altera alíneas "b" e "c" do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
para retirar os limites de dedução do imposto de renda com despesas nas áreas
de saúde e educação e incluir as despesas com aquisição de material escolar nas
hipóteses de dedução da base de cálculo do imposto de renda das pessoas
físicas.
Obriga a reserva de vagas na rede pública e privada de educação para crianças e
adolescentes com Autismo.
Propõe uma alteração ao artigo 12º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008, que "Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
revoga as Leis nos 6.494, de 07 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março
de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e
dá outras providências".
OBS: Assegura ao estagiário que exerce suas atividades em estágio não
obrigatório o direito de recebimento de gratificação natalina.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Adail Carneiro

09/08/2016

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Valorização dos profissionais da
educação
Educação ambiental
Coleta de resíduos

Jhonatan de Jesus

08/08/2016

Aguardando Apensação

Felipe Bornier

20/07/2016

Aguardando Parecer

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Rubens Pereira
Júnior

14/07/2016

Tramitando em Conjunto

Leandre; Dulce
Miranda; Odorico
Monteiro; Soraya
Santos; Tia Eron

13/07/2016

Tramitando em Conjunto

Atendimento a populações
específicas

Combate a violência

Keiko Ota

13/07/2016

Aguardando Parecer

Carmen Zanotto

28/06/2016

Aguardando Parecer

Paulo Martins

20/06/2016

Felipe Bornier

05/07/2016

Tramitando em Conjunto

Victor Mendes

05/07/2016

Tramitando em Conjunto

Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade
Modalidade (Educação
Profissional)

Aguardando Apensação
Repercussão tributária
Acesso e permanência

Acesso
Atendimento de populações
específicas (PcD)

Ensino-aprendizagem
(estágio)
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Proposições

PL 5676/2016

PL 5625/2016
PL 5604/2016

PL 5546/2016
PL 5518/2016

PL 5345/2016

PL 5336/2016
PL 5241/2016

PL 5066/2016

PL 5028/2016

PL 4992/2016

PL 4958/2016

PL 4925/2016

Ementa
Modifica a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, para incluir professores e
alunos de escolas públicas e privadas, entre os grupos prioritários nas
campanhas de vacinação contra a gripe.
Acrescenta a Estratégia 10.12 à Meta 10 do Anexo da Lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE), para
promover os direitos educacionais dos brasileiros residentes no exterior.
Obriga a inclusão da disciplina de educação ambiental no currículo escolar
Altera os incisos I, IV, VII e o § 3º do art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, bem como revoga o art. 54, II da mesma Lei, para que a redação do
Estatuto da Criança e do Adolescente fique atualizada em relação ao disposto
na Constituição Federal de 1988 no que se refere ao direito à educação. ...
Acrescenta inciso ao "caput" do art. 19 da Lei nº 10.696, de 2003, para inserir,
no Programa de Aquisição de Alimentos, a distribuição de sementes para
plantação de hortas nas escolas públicas de educação básica.
Acrescenta à Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, dispositivo que estimula
a participação das mulheres e jovens que residem em assentamentos da reforma
agrária em cursos oferecidos por intermédio da Bolsa-Formação.
Acrescenta um parágrafo 10 ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras
providências, para incluir a "Teoria da Criação" na base curricular do Ensino
Fundamental e Médio.
Estabelece limitações ao peso dos materiais escolares a serem transportados
pelos estudantes da educação básica.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de mensagens educativas sobre
temas atuais nas contracapas das publicações e em outros materiais didáticos
custeados com recursos públicos e distribuídos aos alunos da rede pública de
educação básica do país.
Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para acrescer salvaguardas
contra práticas discriminatórias na oferta de estágio a estudantes.
OBS: Proíbe o estabelecimento de condições de caráter discriminatório para
acesso às vagas de estágio, inclusive a exigência de disponibilidade de veículos
e equipamentos ou de qualquer forma de contrapartida do educando.
Institui a Política Nacional de Saúde na Escola (PENSE).
Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na
aquisição realizada pelos municípios, estados e Distrito Federal de produtos
destinados aos serviços e ações públicas de saúde, educação e segurança.
Altera o art. 5º da Lei nº 12.816, de 5 de junho de 2013, que amplia o rol de
beneficiários e ofertantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego - Pronatec, para autorizar o transporte intermunicipal e interestadual
de estudantes de cursos técnicos, superiores tecnológicos e de graduação por
veículos adquiridos pelos entes federados por meio dos programas de transporte
escolar instituídos pela União

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Programas suplementares

Geraldo Resende

28/06/2016

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas
Novas disciplinas

Professora Dorinha
Seabra Rezende
Felipe Bornier

20/06/2016

Aguardando Parecer

15/06/2016

Tramitando em Conjunto

Adequação da redação à
Constituição Federal

Arnaldo Faria de Sá

14/06/2016

Aguardando Designação
de Relator

Marx Beltrão

08/06/2016

Aguardando
Encaminhamento

Atendimento de populações
específicas

Laudivio Carvalho

19/05/2016

Aguardando Deliberação

Estrutura curricular

Jefferson Campos

18/05/2016

Tramitando em Conjunto

Infraestrutura – espaço físico
Material escolar

Delegado Edson
Moreira

11/05/2016

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares
(material didático)

Marx Beltrão

26/04/2016

Pronta para Pauta

Ensino-aprendizagem
(estágio)

Tia Eron

15/04/2016

Aguardando Designação
de Relator

Programas suplementares

Laura Carneiro

12/04/2016

Tramitando em Conjunto

Pompeo de Mattos

07/04/2016

Tramitando em Conjunto

Chico Lopes

06/04/2016

Tramitando em Conjunto

Prática educativa
Programas suplementares
(alimentação escolar)

Repercussão tributária
Infraestrutura – Equipamentos
Acesso e permanência
Modalidade (Educação
Profissional e Tecnológica)
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Proposições

PL 4903/2016

PL 4792/2016

PL 4746/2016
PL 4738/2016
PL 4620/2016

PL 4486/2016
PL 4401/2016

PL 4389/2016
PL 4362/2016
PL 4361/2016

PL 4221/2015

PL 4209/2015

PL 4161/2015

Ementa

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de forma a incluir entre as
obrigações do Estado, a oferta de vaga no ensino médio, em escola próxima da
residência do educando.

Atendimento de populações
específicas

Júlia Marinho

05/04/2016

Pronta para Pauta

Acesso à Informação

Rômulo Gouveia

22/03/2016

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Programas suplementares
(alimentação escolar)
Repercussão consumerista

Cacá Leão

15/03/2016

Aguardando Parecer

Alfredo Nascimento

15/03/2016

Aguardando Parecer

Atendimento a populações em
situação de risco

Carlos Henrique
Gaguim

03/03/2016

Tramitando em Conjunto

Organização curricular

Rogério Marinho

23/02/2016

Pronta para Pauta

Programas suplementares

Alan Rick

17/02/2016

Tramitando em Conjunto

Wilson Filho

16/02/2016

Aguardando Deliberação

Repercussão tributária
Acesso e permanência
Programas suplementares
(alimentação escolar)

Weverton Rocha

11/02/2016

Aguardando Parecer

Atila a. Nunes

04/02/2016

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares

Marcelo Belinati

22/12/2015

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares
(serviço de orientação
vocacional)

Marcelo Belinati

22/12/2015

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares

Luizianne Lins

17/12/2015

Pronta para Pauta

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, nas escolas de educação básica de
todo o País, de placas contendo o número telefônico de uso exclusivo dos
Conselhos Tutelares.
Concede incentivo fiscal do imposto de renda, nas condições que especifica.
OBS: Concede benefício fiscal aos comerciantes varejistas de produtos
alimentícios que doarem alimentos a instituições públicas de ensino
fundamental, médio ou superior
Acrescenta dispositivo que dispõe sobre devolução do valor de matrícula em
estabelecimento de ensino à Lei n° 9.870, de 23 de novembro de 1999.
Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para
assegurar aos dependentes em idade escolar de mulher vítima de violência
doméstica ou familiar, em caso de mudança de domicílio por ordem judicial, o
direito à matrícula em escolas de educação básica mais próximas da nova
residência.
Altera a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, Plano Nacional de Educação PNE, visando que a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, mediante
proposta do Poder Executivo, seja aprovada pelo Congresso Nacional.
Dispõe sobre a oferta de atendimento psicológico para os professores que
atuam nas redes públicas de educação básica.
Autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sertão da Paraíba - IFSPB, por desmembramento do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFPB.
Dispõe sobre benefícios na área do imposto de renda concedidos em operações
de apoio a programas de erradicação do analfabetismo
Cria o Programa “Alimentação para Todos" nas escolas da rede pública e
privado de ensino.
Determina que as Escolas de Ensino Fundamental e Médio das redes pública e
privada monitorarem o índice de massa corporal (IMC) dos alunos, objetivando
tratar precocemente os transtornos alimentares
Dispõe sobre a obrigatoriedade na realização gratuita de testes vocacionais para
todos os alunos matriculados no 3° (terceiro) ano do ensino médio e dá outras
providências, objetivando nortear o estudante na escolha de sua graduação
superior.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento
da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da
educação básica e dá outras providências, para estabelecer que os gêneros
alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE deverão ser entregues pelos
contratados no prazo de validade igual ou inferior à metade do tempo total de
validade dos referidos alimentos.

Infraestrutura – espaço físico
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Proposições

PL 4054/2015

PL 4046/2015
PL 4035/2015

PL 4030/2015

PL 4027/2015
PL 4012/2015

PL 3953/2015

PL 3947/2015

PL 3907/2015

PL 3795/2015

PL 3789/2015

PL 3716/2015
PL 3673/2015
PL 3661/2015

Ementa

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Dispõe sobre a criação do "Programa de Transporte Social Técnico e
Universitário", para custear deslocamento dos alunos do ensino técnico e
universitários em âmbito intermunicipal ".
Altera o Código Brasileiro de Trânsito, para estabelecer a obrigatoriedade de se
implantar faixas elevadas de pedestres em frente aos estabelecimentos de
ensino.
Dispõe sobre o regime de tempo integral no Ensino de Educação Infantil e
fundamental.
Acrescenta os parágrafos décimo e décimo primeiro ao art. 26 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para instituir o exame de vista obrigatório para
todo aluno que iniciar o ensino fundamental.
Acrescenta o art. 26-B na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
instituir programas de diagnóstico, esclarecimentos, tratamento e
acompanhamento do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade TDAH.
Altera o art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 que, entre outros,
dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar.
Acrescenta o inciso VIII no art. 24 do Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(Lei das diretrizes e bases da educação nacional), para determinar que as aulas
de educação básica, nos ensinos fundamental e médio, deverão ter seu início no
mínimo ás 9:00h (nove horas).
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com o objetivo de
determinar que as salas de aulas com quantidade de alunos acima de 25, tenham
dispositivo de sonorização que permitam a perfeita difusão da voz do professor
no ambiente assegurando a proteção de suas cordas vocais e permitir que os
alunos possam ouvir adequadamente as aulas.
Altera a Lei nº 13.146, de 2015, que "Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)", para assegurar
aos surdos acesso à educação e ao trabalho em igualdade de oportunidades.
Altera a redação dos artigos 32 e 36 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para inserir novas disciplinas
obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e médio.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a inclusão do ensino de Educação
Ambiental a partir do 6º ano do Ensino Fundamental até o término da Educação
Básica
Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de palestras anuais sobre
dependência de drogas, fumo e álcool nas escolas de ensino fundamental e
médio.
Dispõe sobre o peso da mochila e similares a ser transportado pelo estudante.
Altera o art. 28 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir as
escolas rurais como espaços de efetivação do pleno exercício do direito à
cultura de cultura no campo.

Acesso e permanência
Modalidade (Educação
Profissional)

Moema Gramacho

16/12/2015

Tramitando em Conjunto

Infraestrutura
mobiliário urbano
Ensino Aprendizagem
(carga horária)

Marcelo Belinati

15/12/2015

Aguardando Parecer

Marcelo Belinati

15/12/2015

Tramitando em Conjunto

Programas Suplementares

Marcelo Belinati

15/12/2015

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas

Marcelo Belinati

15/12/2015

Aguardando Designação
de Relator

Programas Suplementares
(alimentação escolar)

Marco Maia

15/12/2015

Tramitando em Conjunto

Ensino Aprendizagem
(carga horária)

Marcelo Belinati

10/12/2015

Aguardando Despacho
de Arquivamento

Infraestrutura – espaço físico

Marcelo Belinati

10/12/2015

Aguardando Designação
de Relator

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Afonso Hamm

10/12/2015

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Ezequiel Teixeira

01/12/2015

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Carlos Henrique
Gaguim

01/12/2015

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Carlos Henrique
Gaguim
Fábio Mitidieri

20/11/2015

Tramitando em Conjunto

18/11/2015

Cabuçu Borges

18/11/2015

Aguardando Parecer
Aguardando Designação
de Relator

Controle social
Atendimento de populações
específicas (campo)
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Proposições

PL 3625/2015

PL 3613/2015
PL 3605/2015
PL 3545/2015

PL 3489/2015

PL 3471/2015

PL 3419/2015

PL 3363/2015

PL 3339/2015

PL 3295/2015

PL 3278/2015

PL 3231/2015

PL 3226/2015

Ementa

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Estabelece Diretrizes para o acesso ao direito social à educação e para a
priorização dos ideais de coletividade, de solidariedade, do trabalho voluntário
e dá outras providências.

Valorização da experiência
extraescolar

Tia Eron

12/11/2015

Aguardando Deliberação

Infraestrutura – espaço físico

Professora Dorinha
Seabra Rezende

11/11/2015

Aguardando Parecer

Infraestrutura – espaço físico

Elizeu Dionizio

11/11/2015

Tecnologia Educacional

Carlos Henrique
Gaguim

05/11/2015

Aguardando Designação
de Relator
Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas

Roberto Sales

03/11/2015

Tramitando em Conjunto

Ensino Aprendizagem
(carga horária)
Avaliação
Qualidade de ensino

Helder Salomão

29/10/2015

Aguardando Parecer

Rogério Marinho

27/10/2015

Encaminhada à
Publicação Aguardando
Designação de Relator

Financiamento

Marx Beltrão

21/10/2015

Pronta para Pauta

Repercussão penal

Geovania de Sá

20/10/2015

Tramitando em Conjunto

Repercussão penal

Fabricio Oliveira

14/10/2015

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares
Atendimento de populações
específicas (PcD)

Raquel Muniz

13/10/2015

Tramitando em Conjunto

Insumos
Equipamentos escolares

Veneziano Vital do
Rêgo

07/10/2015

Aguardando Parecer

Novas disciplinas

Augusto Carvalho

06/10/2015

Tramitando em Conjunto

Autoriza o Poder Executivo a criar campus nos municípios de Guaraí,
Miracema do Tocantins, Palmeirópolis, Taguatinga e Xambioá, no Estado do
Tocantins, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto
Federal) do Tocantins.
Autoriza o Poder Executivo a instalar no município de Cassilândia o Campus
do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul
Dispõe sobre a criação do Programa Incentivos para a Informatização das
Escolas Públicas de Educação Básica.
Acrescenta artigo à Lei nº 12.711, de 2012, para estabelecer prioridade de
ingresso na rede federal de educação superior e de ensino técnico ao estudante
residente no Município em que se encontra o campus da instituição de ensino
que oferece o curso pleiteado.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB, para determinar que a
carga horária semanal mínima para as disciplinas do ensino médio deverá ser
de dois tempos de aula.
Cria e regulamenta o Sistema Nacional de Estatísticas e Avaliação da Educação
Básica - SINEAEB e dá outras providências.
Altera o artigo 28 do Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, para
estabelecer a obrigatoriedade da destinação de parte dos recursos arrecadados
com loterias federais para a educação básica fundamental.
Aumenta a pena do crime de lesão corporal cometido nas dependências de
estabelecimentos de ensino ou hospitalares.
OBS: Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940.
Altera o Decreto-Lei n. 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal, para
aumentar a pena do agente público que desviar verbas públicas destinadas à
saúde, à educação e à segurança pública, apropriando-se delas, desviando-as ou
empregando-as irregularmente.
Insere inciso VI no art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
OBS: Isenta do IPI a aquisição de veículo por instituições privadas sem fins
lucrativos especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para
transporte de escolar dos educandos com deficiência.
Altera a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, para incluir, na Política
Nacional do Livro, medidas de estímulo à criação, manutenção e atualização de
bibliotecas públicas e escolares.
OBS: Altera as Leis nº 8.313, de 1991 e 12.462, de 2011.
Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para inserir nova disciplina
obrigatória nos currículos dos ensinos fundamental e médio.
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Proposições

PL 3194/2015

PL 3129/2015

PL 3044/2015
PL 2971/2015

Ementa
Autoriza as pessoas físicas e as pessoas jurídicas a deduzirem do imposto de
renda devido as doações feitas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação.
OBS: Altera as Leis nº 9.250, de 1995. Revoga dispositivo legal da Lei nº
9.532, de 1997.
Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
OBS: Trata da capacitação dos professores para o apoio ao aluno com
deficiência. Altera a Lei nº 9.394, de 1996.
Dispõe sobre a possibilidade de escolha pelo conselho de pais e de mestres de
cada instituição educacional sobre o conteúdo a ser ministrado na disciplina de
ensino religioso na rede educacional
Dispõe sobre a responsabilidade na gestão educacional.
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SINAEB.

PL 2843/2015
PL 2805/2015

PL 2801/2015
PL 2780/2015

PL 2721/2015

PL 2636/2015

PL 2620/2015

PL 2618/2015

Dispõe sobre a inclusão anualmente, na programação pedagógica das escolas
da rede de educação básica do País, do debate sobre o tema do combate à
violência contra a mulher.
Altera a Lei Federal nº 9.394/1996 - que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para acrescentar finalidade ao Ensino Médio no sentido de
incluir a necessidade de educação quanto aos meios telemáticos de
comunicação e comportamento e tecnologia.
Dispõe sobre a segurança e a proteção à infância e à juventude no ambiente
educacional.
Altera a Lei nº Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
OBS: Garante a oferta sistemática de classes de Educação de Jovens e Adultos
- EJA, em todos os segmentos e, em, no mínimo, dois turnos.
Altera as leis nºs. 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB), e 11.738, de 16 de julho de 2008, que
institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica, para dispor sobre a responsabilidade da União na
remuneração docente.
Altera o art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que 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.
Altera o art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), a fim de aumentar a pena do crime de roubo quando cometido nas
dependências de estabelecimentos de ensino ou hospitalares.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Repercussão tributária
Financiamento

Veneziano Vital do
Rêgo

01/10/2015

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Clarissa Garotinho

24/09/2015

Aguardando Parecer

Estrutura curricular

Takayama

17/09/2015

Tramitando em Conjunto

Gestão democrática
Responsabilidade
Avaliação
Qualidade de ensino

Rogério Rosso

11/09/2015

Tramitando em Conjunto

Giuseppe Vecci

01/09/2015

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Erika Kokay

27/08/2015

Aguardando Parecer

Estrutura curricular

Jhc

27/08/2015

Tramitando em Conjunto

Combate à violência

Goulart

26/08/2015

Tramitando em Conjunto

Acesso e permanência
Modalidade(EJA)

Damião Feliciano

20/08/2015

Pronta para Pauta

Fernando Coelho
Filho

13/08/2015

Tramitando em Conjunto

Rômulo Gouveia

12/08/2015

Tramitando em Conjunto

Manoel Junior

12/08/2015

Aguardando Designação
de Relator

Financiamento
Valorização dos profissionais de
educação
Papel dos entes federados
Responsabilidade

Programas Suplementares

Repercussão penal
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Proposições

PL 2585/2015

PL 2502/2015

PL 2447/2015

PL 2382/2015

PL 2379/2015

PL 2377/2015

PL 2364/2015

PL 2346/2015

PL 2322/2015

PL 2183/2015

PL 2165/2015

PL 2111/2015

Ementa

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Estabelece que cinquenta por cento da remuneração recebida pelo preso será
destinado ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a
manutenção do condenado, e torna obrigatório o ensino profissional do preso.
OBS: Altera a Lei nº 7.210, de 1984.
Altera o art. 4º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a
alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional
para os profissionais do magistério da educação básica pública.
Acrescenta § 4º ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de
diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a Semana Nacional da
Vocação nas escolas públicas e privadas do ensino médio.
Dispõe sobre a Política de Formação e Aperfeiçoamento de Professores da
Educação Básica da rede pública por meio de oferta de cursos de pósgraduação stricto sensu em regime de colaboração entre União, Estados,
Municípios e Distrito Federal.
Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal, para dispor sobre a destinação dos recursos apurados na venda dos bens
apreendidos, após decretação de perda em favor da União.
Determina que os montantes arrecadados pela aplicação de multa de
regularização cambial tributária, relativa a ativos mantidos no exterior ou
internalizados, sejam aplicados na educação e saúde infantis
Altera o art. 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação para permitir que
alunos, aprovados no vestibular de universidades públicas ou privadas antes de
concluírem o ensino médio ou equivalente, possam assumir a vaga.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional - LDB, para dispor sobre a educação física
adaptada.
Dispõe sobre o acompanhamento pedagógico de crianças e adolescentes na
escola pelos pais ou responsáveis legais.
OBS: Altera as Leis nº 8.069, de 1990 e 9.394, de 1966 e o Decreto-Lei nº
5.452, de 1943.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para assegurar capacitação profissional para
alfabetização em Libras e em braile em todas as etapas e modalidades da
educação básica.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para tratar da disponibilidade de infraestrutura
desportiva nos estabelecimentos de ensino públicos e privados.
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 do
representante do Ministério Público local para o fechamento de escolas do
campo, quando o fechamento for definitivo ou se der por prazo superior a um
mês.
OBS: Revoga a Lei nº 12.960, de 2014.

Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade
Modalidade
(Educação Profissional)

Carlos Henrique
Gaguim

11/08/2015

Tramitando em Conjunto

Pacto Federativo

05/08/2015

Tramitando em Conjunto

Kaio Maniçoba

16/07/2015

Pronta para Pauta

Valorização dos profissionais da
educação

Chico Lopes

15/07/2015

Tramitando em Conjunto

Financiamento

Arthur Virgílio
Bisneto

15/07/2015

Tramitando em Conjunto

Financiamento

Rogério Rosso

15/07/2015

Aguardando Designação
de Relator

Certificação

Augusto Carvalho

14/07/2015

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Rômulo Gouveia

14/07/2015

Tramitando em Conjunto

Ricardo Izar

09/07/2015

Aguardando Designação
de Relator

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Dulce Miranda

01/07/2015

Tramitando em Conjunto

Infraestrutura – equipamentos
Espaço físico

Davidson
Magalhães

01/07/2015

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas (campo, indígenas e
quilombolas)

Zé Carlos

26/06/2015

Aguardando Parecer –
Aguarda a devolução
Relator não-membro

Valorização dos profissionais da
educação
Programas suplementares
(serviço de orientação
vocacional)

Programas suplementares
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Proposições

PL 2105/2015

PL 2084/2015

PL 1988/2015

PL 1958/2015

PL 1859/2015

PL 1814/2015

PL 1810/2015

PL 1796/2015

PL 1786/2015

Ementa
Altera o art. 3º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa
Bolsa Família, para dispor sobre as condicionalidades relativas à educação
profissional e ao emprego
Altera o art. 56 da Lei n.º 9.615, de 24 de março de 1998, que dispõe sobre as
normas gerais do desporto, para premiar as escolas públicas bem colocadas nos
jogos escolares organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, nos termos do
art. 56, § 2º, da Lei n.º 9.615, de 24 de março de 1998, e garantir incentivos
para o seu aperfeiçoamento esportivo.
Dispõe sobre documento de identificação do profissional de educação.
Dispõe sobre a criação de Centros de Ressocialização Juvenil, mediante
Regime Diferenciado de Contratações Públicas e dá outras providências.
OBS: Altera a Lei nº 12.462, de 2011.

Acrescenta Parágrafo único ao artigo 3º da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação).

Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos currículos do ensino
fundamental e médio, o estudo de conceitos políticos.
Insere § 1º no art. 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, de forma a incluir
no conceito de manutenção e desenvolvimento do ensino, os recursos
provenientes de transferências aos municípios.
Acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999,
que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, para vedar a cobrança de
valor adicional a título de matrícula ou renovação de matrícula.
Acrescenta o art. 36-E à Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
diretrizes e bases da Educação Nacional.

Tema
Atendimento de populações
específicas
Modalidade (Educação
profissional)

Autor

Apresentação

Situação

Geovania de Sá

25/06/2015

Tramitando em Conjunto

25/06/2015
Financiamento
Prática desportiva

Alexandre Leite

Valorização dos profissionais de
educação

Jorginho Mello

18/06/2015

Aguardando Parecer

Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade

Rogério Rosso

17/06/2015

Pronta para Pauta

10/06/2015

Tramitando em Conjunto

Combate à ideologia de gênero

Alan Rick; Antonio
Carlos Mendes
Thame; Antonio
Imbassahy;
Bonifácio de
Andrada; Celso
Russomanno;
Eduardo Cury; Eros
Biondini; Evandro
Gussi; Givaldo
Carimbão; Izalci;
João Campos;
Leonardo Picciani;
Luiz Carlos Hauly;
Rosangela Gomes;
Stefano Aguiar

Aguardando Parecer

Estrutura curricular

Veneziano Vital do
Rêgo

09/06/2015

Tramitando em Conjunto

Financiamento

Veneziano Vital do
Rêgo

09/06/2015

Tramitando em Conjunto

Repercussão consumerista

Vinicius Carvalho

02/06/2015

Tramitando em Conjunto

Acesso e permanência
Modalidade (Educação
Profissional)

Roney Nemer

02/06/2015

Aguardando Vistas
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Proposições

PL 1732/2015
PL 1695/2015

PL 1690/2015

PL 1545/2015

PL 1491/2015

PL 1451/2015
PL 1447/2015
PL 1439/2015
PL 1414/2015
PL 1382/2015
PL 1368/2015
PL 1270/2015
PL 1227/2015

PL 1199/2015

PL 1196/2015
PL 1186/2015

Ementa
Altera a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, determinando a instalação, pelos
estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, de postos de coleta de
lixo eletrônico.
Institui a obrigatoriedade de psicólogo educacional nas escolas educação
básica, com mais de duzentos alunos.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da
educação nacional, para tornar obrigatória a presença de tradutor e intérprete de
Libras - Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à
informação e à educação de alunos surdos.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, de forma a dispor sobre a obrigação de que os
estabelecimentos de ensino notifiquem pai, mãe ou responsáveis legais acerca
das faltas injustificadas dos educandos e sobre a obrigatoriedade de presença de
psicólogos nas escolas públicas de educação básica.
Concede dedução ilimitada das despesas com educação na apuração do Imposto
de Renda das pessoas físicas, na forma que fixa.
OBS: Altera a Lei nº 9.250, de 1995.
Acrescenta o art. 38-A à Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre certificação, através do ENEM ou exame
similar a critério de estado federado, para estudantes que concluem ensino
médio pela modalidade de educação de jovens e adultos.
Dispõe sobre o protagonismo juvenil.
Altera o § 2o do art. 10 e acrescenta parágrafo único ao art. 11 da Lei nº
11.494, de 20 de junho de 2007.
OBS: Trata de distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).
Torna obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto da Criança e do
Adolescente nas escolas e dá outras providências.
Altera o § 5º, do art. 26, da Lei nº 9.394/1996 que dispõe sobre a diversificação
do currículo escolar básico e fundamental.
Altera a Lei n° 9.394, de 1996, para dispor sobre a prioridade, para aos alunos
da rede pública de ensino, na assistência à saúde.
Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a acessibilidade ao sistema escolar das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Acrescenta o § 7º ao art. 32 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo a matéria de
Ciência Política nos currículos do ensino fundamental e médio.
Acrescenta o §12 ao art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal), para qualificar a conduta de agressão contra professores e
outros profissionais do ensino.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exames oftalmológicos e auditivos nas
escolas de ensino fundamental da rede pública.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Educação Ambiental
Coleta de resíduos
Programas suplementares

Luciano Ducci

28/05/2015

Pronta para Pauta

Caio Narcio

27/05/2015

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Hélio Leite

26/05/2015

Aguardando Parecer

Carlos Henrique
Gaguim

14/05/2015

Aguardando Parecer

Geovania de Sá

12/05/2015

Tramitando em Conjunto

Certificação

Otavio Leite

07/05/2015

Aguardando Parecer

Participação pública

Dr. Jorge Silva

07/05/2015

Pronta para Pauta

Financiamento

Merlong Solano

07/05/2015

Aguardando Parecer

Acesso à informação

Vander Loubet

06/05/2015

Aguardando Designação
de Relator

Estrutura curricular
Programas suplementares

Antonio Balhmann
Rogério Rosso

06/05/2015
05/05/2015

Programas suplementares

Orlando Silva

24/04/2015

Tramitando em Conjunto
Aguardando Designação
de Relator
Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Iracema Portella

22/04/2015

Aguardando Designação
de Relator

Estrutura curricular

Ademir Camilo

16/04/2015

Tramitando em Conjunto

Repercussão penal

Marcelo Belinati

16/04/2015

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares

Lobbe Neto

16/04/2015

Tramitando em Conjunto

Permanência – frequência
Programas suplementares
Responsabilidade
Repercussão tributária
Acesso e permanência
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Proposições

Ementa

Tema

Autor

Apresentação

Situação

PL 1185/2015

Dispõe sobre a substituição de alimentos não saudáveis, nas escolas de
educação infantil e do ensino fundamental, público e privado.
Acrescenta dispositivo à lei de diretrizes e bases da educação, para incluir a
merenda escolar e assistência psicológica entre as despesas de manutenção e
desenvolvimento do ensino pelos Municípios
Estabelece a dedutibilidade das doações a escolas públicas de ensino infantil,
fundamental e médio para fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, e dá outras providências.
OBS: Altera a Lei nº 9.249, de 1995.
Altera a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, para estabelecer o benefício
do pagamento de meia-entrada para o ingresso em espetáculos artísticoculturais e esportivos, aos professores da rede pública e privada de ensino.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática "Educação e Segurança Digital".
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir, nos currículos do ensino fundamental
e médio, a obrigatoriedade da temática "História das Mulheres"
Acrescenta inciso ao art. 24 da Lei nº 9.394, de 1996, dispondo sobre o acesso à
educação infantil e ao primeiro ano do ensino fundamental.
Altera a redação dos artigos 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, para inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos
fundamental e médio.
"Dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de Kit básico de Higiene pessoal
nas escolas públicas e dá outras".
Inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o "Programa Escola
sem Partido".
Acrescenta § ao art. 67 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da
educação nacional, para determinar a inserção obrigatória de prova prática
didática nos concursos públicos para provimento de cargo de magistério na
educação básica voltado para a docência.
Inclui a disciplina "Segurança Pública" no currículo do ensino fundamental do
Brasil.
Altera a redação do § 1º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a
inclusão nos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio da disciplina de educação no trânsito

Programas suplementares

Lobbe Neto

16/04/2015

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares
Financiamento

Toninho Pinheiro

16/04/2015

Aguardando Parecer

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Daniel Vilela

15/04/2015

Tramitando em Conjunto

Valorização dos profissionais da
educação

Goulart

09/04/2015

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Rômulo Gouveia

08/04/2015

Tramitando em Conjunto

PL 1166/2015

PL 1146/2015

PL 1092/2015

PL 1077/2015

PL 962/2015
PL 933/2015

PL 904/2015
PL 885/2015
PL 867/2015

PL 821/2015
PL 800/2015

PL 784/2015
PL 708/2015
PL 690/2015

Estabelece normas gerais sobre segurança escolar e dá outras providências.

Altera o art. 44 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação
nacional, para admitir a matrícula em curso de graduação de estudante que,
ainda cursando o ensino médio, tenha sido aprovado em processo seletivo e
obtido pontuação no Exame Nacional de Ensino Médio que o habilite ao
certificado de conclusão desse nível de ensino.

Conceição Sampaio

27/03/2015

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular
Acesso
Ensino-aprendizagem

Rômulo Gouveia

26/03/2015

Aguardando Designação
de Relator

Novas disciplinas

Guilherme Mussi

25/03/2015

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares

Mário Heringer

24/03/2015

Ensino-aprendizagem

Izalci

23/03/2015

Aguardando Designação
de Relator
Tramitando em Conjunto

Qualidade de ensino

Hildo Rocha

19/03/2015

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Alberto Fraga

18/03/2015

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Christiane de Souza
Yared

18/03/2015

Tramitando em Conjunto

Combate à violência

Alan Rick

12/03/2015

Aguardando Parecer

Certificação

Beto Rosado

11/03/2015

Aguardando Deliberação
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Proposições

PL 615/2015

PL 562/2015

PL 552/2015

PL 542/2015

PL 485/2015

PL 479/2015

PL 403/2015

PL 325/2015

PL 304/2015

PL 269/2015

PL 185/2015

PL 150/2015

Ementa
Insere os parágrafos 8º e 9º no art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de
1999, de forma a dispor sobre a vedação de cobrança a qualquer título, para a
admissão de alunos pelos estabelecimentos de ensino.
Acrescenta dispositivo ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
para inserir a disciplina de orientação profissional na grade escolar do Ensino
Médio.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB), para dispor sobre educação em tempo integral.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 2006, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional e dá outras providências.
OBS: Amplia a jornada escolar e inclui disciplinas no currículo do ensino
fundamental.
Altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para estabelecer reserva de
vagas destinadas a pessoas com deficiência nos concursos seletivos para
ingresso em cursos de instituições federais de ensino superior e de ensino
técnico de nível médio.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB), para dispor sobre educação em tempo integral.
Torna-se obrigatória a inclusão no Currículo Oficial de Ensino fundamental e
médio as disciplinas Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito do
Consumidor.
Dispõe sobre o fornecimento de uniforme e material escolar na educação
básica.
Altera os artigos 3º, 24, 26 e 36, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que institui nos currículos escolares do ensino fundamental, conhecimento
sobre a língua, usos, costumes e a cultura dos povos e comunidades tradicionais
e minorias éticas formadores dos povos brasileiro.
Dispõe sobre a contratação de APAES e PESTALOZZIS, entidades sem fins
lucrativos, como prestadoras de serviços do Poder Público, com especializações
em educação especial e dá outras providências.
Incluir o Art. 26-B à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da
Rede de Ensino a obrigatoriedade da oferta da Língua Brasileira de Sinais Libras, em todas as etapas e modalidades da educação básica.
Destina cinquenta por cento da receita do Tesouro Nacional decorrente do
pagamento de participações e dividendos pelas entidades integrantes da
Administração Pública Federal indireta, inclusive os relativos a lucros
acumulados em exercícios anteriores, para o Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE.
OBS: Altera as Leis nº 5.537, de 21 de novembro de 1968 e 9.530, de 10 de
dezembro de 1997.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Acesso

Rômulo Gouveia

06/03/2015

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Valadares Filho

04/03/2015

Tramitando em Conjunto

Ensino Aprendizagem
(carga horária)

Rafael Motta

03/03/2015

Tramitando em Conjunto

Jornada escolar
Novas disciplinas

William Woo

03/03/2015

Tramitando em Conjunto

Acesso
Atendimento de populações
específicas (PcD)

Alfredo Nascimento

26/02/2015

Pronta para Pauta

Ensino Aprendizagem
(carga horária)

João Daniel

26/02/2015

Aguardando Parecer

Novas disciplinas

Fernando Torres

24/02/2015

Aguardando Autorização
do Despacho;
Tramitando em Conjunto

Programas suplementares
(material didático-escolar e
uniforme)

Goulart

11/02/2015

Aguardando Parecer

Valmir Assunção

10/02/2015

Aguardando Análise de
Parecer

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Paulo Foletto

09/02/2015

Aguardando Parecer

Novas disciplinas

Cleber Verde

04/02/2015

Tramitando em Conjunto

Financiamento

Félix Mendonça
Júnior

03/02/2015

Aguardando Parecer

Estrutura curricular
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Proposições

PL 89/2015
PL 53/2015

PL 20/2015

PL 5/2015

PL 1/2015

PL 8320/2014

PL 8300/2014

PL 8231/2014

PL 8224/2014

PLP 429/2014
PL 8099/2014

PL 8073/2014

Ementa
Altera a Lei nº 8.069, de 14 de julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras providências", para determinar que os
dirigentes de instituições de educação pré-escolar e de ensino fundamental
notifiquem faltas consecutivas superiores a 3 (três) dias e sinais de maus tratos
envolvendo seus alunos.
Cria a Semana Nacional da Reciclagem e do Meio Ambiente nas escolas de
ensino fundamental e médio.
Considera como despesa classificável nos preceitos do art. 212 da Constituição
Federal os gastos com apoio a programas de inserção do escotismo na rede
regular de ensino.
Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para permitir o estágio aos
alunos dos anos finais do ensino fundamental regular, maiores de quatorze
anos.
Acrescenta o art. 53-A a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências", a fim
de estabelecer deveres e responsabilidades à criança e ao adolescente estudante.
Dispõe Sobre a Dedução ao Imposto de Renda de Pessoas Físicas de Despesas
com Educação do Contribuinte e seus Dependentes.
OBS: Altera a Lei nº 9.250, de 1996, autorizando a dedução no montante
máximo de 12 salários mínimos ao ano.
Acrescenta o § 10º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos
currículos do ensino fundamental e médio, o tema educação de transito.
Altera a Lei nº 8.069, de 13 julho de 1990 - Estatuto da Criança e Adolescente,
para tornar obrigatória inserção do menor infrator em curso regular de ensino e
em curso técnico-profissionalizante, e dá outras providências.

Acrescenta inciso ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a
fim de permitir a falta do empregado ao trabalho um dia a cada semestre,
quando necessitar comparecer a reuniões na instituição de ensino básico de
seus dependentes.
OBS: Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal, para excluir do limite de despesas com pessoal os
gastos que especifica.
Ficam inseridos na grade curricular das Redes Pública e Privada de Ensino,
conteúdos sobre Criacionismo.
Acrescenta o art. 26-B à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para determinar a
obrigatoriedade de disciplina sobre prevenção do uso indevido de drogas nos
currículos do ensino fundamental e médio.

Tema

Permanência – frequência

Educação ambiental

Autor

Apresentação

Situação

Adail Carneiro

02/02/2015

Tramitando em Conjunto

Pompeo de Mattos

02/02/2015

Aguardando Designação
de Relator

Valorização da experiência
extraescolar
Financiamento
Ensino-aprendizagem
(estágio)

Otavio Leite

02/02/2015

Aguardando Parecer

Ricardo Barros

02/02/2015

Pronta para Pauta

Responsabilidade

Ricardo Barros

02/02/2015

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Denilson Teixeira

19/12/2014

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Jaqueline Roriz

17/12/2014

Tramitando em Conjunto

Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade
Modalidade
(Educação Profissional)

Heuler Cruvinel

Antonio. Bulhões

10/12/2014

Tramitando em Conjunto

Wolney Queiroz

19/11/2014

Tramitando em Conjunto

Pastor Marco
Feliciano

13/11/2014

Tramitando em Conjunto

Andre Moura;
Takayama

06/11/2014

Tramitando em Conjunto

Participação da comunidade

Financiamento
Valorização dos profissionais da
educação
Estrutura curricular

Novas disciplinas
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Proposições

PL 8055/2014

PL 8017/2014

PL 7978/2014

PL 7862/2014

PL 7746/2014

PL 7744/2014
PL 7697/2014
PL 7646/2014
PL 7568/2014

PL 7546/2014
PLP 393/2014

PL 7474/2014
PL 7456/2014
PL 7451/2014

PL 7315/2014

Ementa
Altera o Anexo da Lei nº 13.005, de 2014, que "aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências". OBS: Trata da definição de
diretrizes nacionais que orientem a elaboração dos planos de carreira dos
profissionais da educação básica pública dos entes federados.
Acrescenta inciso V ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 2011, de forma a assegurar
condições de capacitação profissional aos adolescentes entre dezesseis e
dezoito anos, atendidos em programas de acolhimento familiar ou institucional.
Inclui o § 4º ao art. 2º da Lei nº 12.858, de 09 de setembro de 2013 (Lei da
destinação dos Royalties para as áreas de educação e saúde), estabelecendo
recursos do pré-sal para as carreiras do Magistério.
Acresce inciso ao art. 10 da Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
Prevê passe livre estudantil para aqueles que, com dificuldade econômica
comprovada, estejam matriculados em instituições de ensino privadas.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional".
OBS: Estabelece que a ética e a organização política do país são diretrizes a
serem observadas nos conteúdos curriculares da educação básica.
Torna obrigatória a vacinação contra a Gripe, nas populações que especifica.
Institui a política de assistência psicopedagógica em todas as escolas da rede
pública de ensino.
Dispõe sobre a instituição da disciplina de Educação no Trânsito na grade
curricular das escolas públicas municipais e estaduais de 1º e 2º graus.
Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que
institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), de modo a inserir entre os atendimentos prioritários os emigrantes
brasileiros retornados ao País.
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), para excluir do limite de despesas de pessoal os
recursos destinados às ações e serviços de saúde e de educação.
Dispõe sobre a criação de um campus do Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBa) em Poções, Bahia.
Dispõe sobre a criação de um campus do Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBa) em São Sebastião do Passé, Bahia.
Autoriza o Poder Executivo a instalar campus do Instituto Federal da Bahia no
Município de Maragogipe, no Estado da Bahia.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de ambulatórios para pronto
atendimento de primeiros socorros, com a permanência mínima de um
profissional da área de enfermagem em cada estabelecimento de ensino da
educação básica.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Valorização dos profissionais da
educação
Atendimento de
estudantes em diferentes
situações de risco
Financiamento
Valorização dos profissionais de
educação

Wellington
Fagundes

31/10/2014

Tramitando em Conjunto

Iara Bernardi

14/10/2014

Tramitando em Conjunto

Rodrigo Maia

10/09/2014

Tramitando em Conjunto

Financiamento

Rodrigo Garcia

05/08/2014

Pronta para Pauta

Acesso e permanência
Atendimento de populações
específicas

Eduardo Cunha

01/07/2014

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Nilson Leitão

01/07/2014

Tramitando em Conjunto

Valorização dos profissionais da
educação
Programas suplementares

Sandro Alex

10/06/2014

Pronta para Pauta

Lucio Vieira Lima

03/06/2014

Pronta para Pauta

Novas disciplinas

Lucio Vieira Lima

15/05/2014

Tramitando em Conjunto

Eduardo Barbosa

13/05/2014

Tramitando em Conjunto

Rogério Carvalho

13/05/2014

Tramitando em Conjunto

Alice Portugal

29/04/2014

Pronta para Pauta

Infraestrutura – espaço físico

Alice Portugal

23/04/2014

Aguardando Parecer

Infraestrutura – espaço físico

Alice Portugal

23/04/2014

Aguardando Parecer

Programas suplementares

Luiz de Deus

27/03/2014

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas
Modalidade (Educação
Profissional)
Financiamento
Valorização dos profissionais da
educação
Infraestrutura – espaço físico
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Proposições

PL 7307/2014

PL 7268/2014
PL 7181/2014

PL 7180/2014

PL 7029/2013

PL 7028/2013

PL 6968/2013
PL 6545/2013

PL 6409/2013
PL 6297/2013

PL 6214/2013
PL 6186/2013

PL 6137/2013
PL 6063/2013

Ementa
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1.990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente, para prever sanções à criança e ao adolescente
estudante que desrespeitar as regras de conduta da instituição de ensino na qual
estiver matriculado.
Altera o § 2º e acrescenta § 4º ao art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, para incluir os professores substitutos dentre aqueles que exercem as
funções de magistério.
Dispõe sobre a fixação de parâmetros curriculares nacionais em lei com
vigência decenal.
Altera o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
OBS: Inclui entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de
seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar
sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e
religiosa. Adapta a legislação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969.
Altera redação do art. 6º e art. 10 da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, e seus
respectivos parágrafos, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, e dá outras providências.
Inclui a disciplina "Educação para o Trânsito" como conteúdo do Ensino
Fundamental e cria mecanismos para coibir a violência no trânsito, com a
criação de Varas Especializadas e privativas de crimes de trânsito.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre o estabelecimento de indicadores de padrão mínimo
de qualidade para a educação do campo, indígena e quilombola.
Dispõe sobre a inclusão de serviços básicos de prevenção oftalmológica nas
atividades escolares do ensino fundamental.
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o FUNDEB,
para instituir programa de incentivo aos professores para melhoria da qualidade
de ensino.
Dispõe sobre o acompanhamento escolar para alunos em tratamento de doenças
crônicas.
Insere o § 5º no art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para instituir a
aplicação de teste vocacional no ensino médio.
Dispõe sobre práticas esportivas e o acesso de atletas nos níveis de ensino no
país e dá outras providências.
Altera o inciso VIII do art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
obrigar a notificação de faltas escolares ao Conselho Tutelar e demais
autoridades quando atingir o percentual de trinta por cento.
Acresce parágrafo único ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a
obrigatoriedade de orientação vocacional aos alunos do ensino médio.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Responsabilidades

Rogério Peninha
Mendonça

26/03/2014

Aguardando Parecer

Valorização dos profissionais de
educação
Organização curricular

Giovani Cherini

19/03/2014

Tramitando em Conjunto

Erivelton Santana

24/02/2014

Tramitando em Conjunto

Ensino-aprendizagem

Erivelton Santana

24/02/2014

Aguardando Parecer

Financiamento

Alessandro Molon

23/12/2013

Aguardando Parecer

Novas disciplinas

João Caldas

23/12/2013

Pronta para Pauta

Atendimento de populações
específicas
Programas suplementares

Professora Dorinha
Seabra Rezende
Arnaldo Jordy

17/12/2013

Tramitando em Conjunto

09/10/2013

Tramitando em Conjunto

Simão Sessim

24/09/2013

Tramitando em Conjunto

Liliam Sá

06/09/2013

Tramitando em Conjunto

Mendonça Prado

28/08/2013

Tramitando em Conjunto

Prática desportiva

Marina Santanna

27/08/2013

Tramitando em Conjunto

Permanência – frequência
Responsabilidades
Programas suplementares
(serviço de orientação
vocacional)

Keiko Ota

21/08/2013

Tramitando em Conjunto

Major Fábio

08/08/2013

Aguardando Designação
de Relator

Financiamento
Valorização dos profissionais da
educação
Atendimento de populações
específicas (doenças crônicas)
Programas suplementares
(serviço de orientação
vocacional)

98

Proposições

PL 6045/2013

PL 6010/2013

PL 5946/2013

PL 5801/2013

PL 5695/2013

PL 5694/2013

PL 5604/2013

PL 5580/2013
PL 5519/2013
PL 5462/2013

Ementa
Altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para garantir que pelo
menos 75% (setenta e cinco por cento) dos recursos do Fundo Social destinados
à área de educação serão aplicados exclusivamente no pagamento dos
profissionais do magistério.
Altera o art. 27 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para explicitar a necessidade dos
conteúdos curriculares da educação básica enfatizarem como diretriz o respeito
a igualdade de gênero e na prevenção e enfrentamento a violência doméstica e
contra pessoas em situação de vulnerabilidade.
Altera o art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, para permitir que pais
ou responsáveis se ausentem do trabalho para comparecer a reuniões
pedagógicas nas escolas, sem prejuízo do salário.
OBS: Altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1943.
Acrescenta o art. 28-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes
e bases da educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade de existência
de instalações destinadas à educação física e à prática desportiva nas escolas de
ensino fundamental e médio.
Acrescenta inciso ao art. 7º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que
dispõe sobre o estágio dos estudantes, para determinar que as instituições de
ensino assegurem a existência de vagas, nas partes concedentes, para o
cumprimento da exigência do estágio curricular obrigatório por todos os
estudantes a ela sujeitos.
Altera a redação do art. 3º da Lei nº 11.494, de 2007, que "Regulamenta o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei nº 10.195, de
2001; revoga dispositivos das Leis nºs 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras
providências". OBS: Destina ao FUNDEB recursos provenientes da extinção
do décimo quarto e décimo quinto salários dos parlamentares.
Acrescenta inciso ao art. 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de forma a
instituir a eleição direta para diretores de escolas públicas.
Altera o § 9º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 1991, para ajustar a idade aplicada
na apuração do fator previdenciário das mulheres e dos professores de ambos
os sexos que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
Institui o Sistema Nacional de Educação.
Altera o art. 62 e acrescenta artigo à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
de diretrizes e bases da educação nacional, para elevar o requisito de formação
para o exercício do magistério no ensino fundamental, estabelecer requisito
parcial de formação para estágio e determinar a presença constante de
profissional habilitado para o cuidado e assistência às crianças e alunos da
educação básica.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Financiamento
Valorização dos profissionais da
educação

Toninho Pinheiro

07/08/2013

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Agenda Violência
contra a mulher no
Brasil

17/07/2013

Pronta para Pauta

Antônio Roberto

11/07/2013

Tramitando em Conjunto

Infraestrutura – equipamentos
espaço físico

Deley

19/06/2013

Tramitando em Conjunto

Ensino-aprendizagem
(estágio)

Mandetta

04/06/2013

Pronta para Pauta

Financiamento

Erika Kokay

04/06/2013

Aguardando Parecer

Gestão democrática

Pedro Uczai

17/05/2013

Tramitando em Conjunto

Valorização dos profissionais de
educação

Alice Portugal

15/05/2013

Tramitando em Conjunto

Papel dos entes federados

Paulo Santiago

07/05/2013

Tramitando em Conjunto

Renato Molling

25/04/2013

Tramitando em Conjunto

Participação da comunidade

Valorização dos profissionais da
educação
Formação
Qualidade de ensinos

99

Proposições

PL 5414/2013
PL 5407/2013

PL 5325/2013

PL 5223/2013

PL 5137/2013
PL 5083/2013
PL 5043/2013

PL 4849/2012
PL 4753/2012
PL 4697/2012

PL 4667/2012

PL 4453/2012

PL 4375/2012

PL 4068/2012

Ementa
Dispõe sobre o Programa de Educação de Defesa Civil e sobre o Serviço
Voluntário de Defesa Civil e dá outras providências
Permite a dedução integral das despesas com educação na apuração da base de
cálculo do imposto de renda das pessoas físicas.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, nas escolas públicas de educação
básica de todo o País, em locais de ampla visibilidade, de placas contendo o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) obtido pela escola,
bem como o IDEB médio do Município e do Estado em que a mesma está
localizada.
Dispõe sobre o piso salarial do professor de educação básica nas escolas
particulares, com formação em nível médio na modalidade normal.
Altera a alínea b do inciso II do caput do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, para autorizar a dedução, da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, da integralidade das despesas do contribuinte e seus
dependentes com educação, inclusive cursos livres.
Altera a Lei nº 9.250, de 1995, instituindo dedução integral no Imposto de
Renda Pessoa Física dos valores pagos com instrução.
Dispõe sobre a proibição da propaganda de refrigerantes e alimentos de baixo
teor nutritivo em escolas de ensino fundamental e médio.
Altera a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) para incluir no
currículo do ensino médio o tema "Direitos e Garantias Fundamentais"
Dispõe sobre a inclusão, nos cursos de formação dos profissionais da educação,
saúde, assistência social e segurança pública de conteúdos programáticos,
referentes à identificação de maus-tratos, negligência e de abuso sexual
praticados contra crianças e adolescentes.
Dispõe sobre reserva de vagas para alunos oriundos da rede pública de ensino
nos contratos e convênios de estágio.
Altera os arts. 2º e 5º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com o intuito de
alterar o critério de atualização do valor do piso salarial nacional do magistério
público da educação básica.
Determina a instituição em todas as escolas da rede pública e privada de ensino
atividades pedagógicas com o objetivo de transmitir aos alunos informações
sobre as consequências do uso de drogas lícitas e ilícitas.
Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea "e" do
inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e a Lei nº 9.870, de 23 de
novembro de 1999, para proibir a cobrança, pelos estabelecimentos de ensino,
de taxas de emissão da primeira via de documentação comprobatória da
escolaridade e da situação acadêmica dos alunos, inclusive de emissão e
registro de diplomas.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Jerônimo Goergen

18/04/2013

Aguardando Parecer

Major Fábio

18/04/2013

Tramitando em Conjunto

Avaliação
Qualidade de ensino

Félix Mendonça
Júnior

04/04/2013

Tramitando em Conjunto

Valorização dos profissionais da
educação

Lincoln Portela

21/03/2013

Aguardando Parecer

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Sandra Rosado

13/03/2013

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Acesso e permanência
Proibições

Alexandre Leite

01/03/2013

Tramitando em Conjunto

Alexandre Roso

26/02/2013

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Cleber Verde

12/12/2012

Tramitando em Conjunto

Formação de profissionais de
educação

Benedita da Silva

22/11/2012

Aguardando Designação
de Relator

Ensino-aprendizagem
(estágio)
Valorização dos profissionais da
educação

Damião Feliciano

09/11/2012

Aguardando Parecer

Wellington
Fagundes

06/11/2012

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Wellington
Fagundes

19/09/2012

Tramitando em Conjunto

Valorização dos profissionais da
educação

Alex Canziani

03/09/2012

Tramitando em Conjunto

Repercussão consumerista
Documentação escolar

Romero Rodrigues

14/06/2012

Tramitando em Conjunto

Valorização da experiência
extraescolar
Estrutura curricular
Repercussão tributária
Acesso e permanência
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Proposições

PL 3941/2012

PL 3930/2012

PL 3799/2012

PL 3758/2012

PL 3421/2012
PL 3410/2012

PL 3393/2012

PLP 145/2012

PL 3326/2012

PL 3286/2012

PLP 136/2012

PL 3179/2012

Ementa
Altera o "caput" do art. 4º da Lei nº 11.738, de 2008, para prever mecanismo
adicional de financiamento para a implantação do piso salarial profissional
nacional dos profissionais do magistério público da educação básica.
Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
OBS: Estabelece que a dedução do imposto de renda da pessoa física com
educação será ilimitada.
Altera o art. 32 e o inciso I do § 3º do art. 87, ambos da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a
possibilidade de matricular a criança no ensino fundamental no ano em que
completar 6 (seis) anos de idade.
Insere dispositivo na Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, para tornar
obrigatória a impressão da imagem da Bandeira Nacional na contracapa dos
livros didáticos confeccionados para os ensinos fundamental e médio.
Altera e Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir como disciplina
obrigatória no currículo do ensino médio a educação financeira.
Acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011,
para assegurar transporte escolar aos beneficiários da Bolsa-Formação
Estudante do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec).
Altera a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, de forma a dispor sobre as
cotas federal e estadual e municipal do salário-educação e criar a cota do
regime de colaboração e insere §4º de forma a incluir a União Nacional de
Dirigentes Municipais de Ensino - UNDIME e o Conselho Nacional de
Secretários de educação-CONSED no conselho deliberativo do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Acrescenta o inciso VII ao § 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências".
OBS: Visa à exclusão das despesas com pessoal, quando decorrentes de gastos
na área da educação, dos limites fixados naquele artigo.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para garantir a licença capacitação a todos os
profissionais da educação pública.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional", para incluir, no currículo do ensino fundamental
e do ensino médio, a obrigatoriedade de disciplina relativa à prevenção ao uso
de drogas.
Exclui do limite das despesas de pessoal fixado pela Lei de Responsabilidade
Fiscal para os Municípios o aumento de remuneração dos professores de 1º
grau. OBS: Altera a Lei Complementar nº 101, de 2000.
Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases
da educação nacional, para dispor sobre a possibilidade de oferta domiciliar da
educação básica.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Valorização dos profissionais da
educação

Professora Dorinha
Seabra Rezende

24/05/2012

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Laercio Oliveira

23/05/2012

Tramitando em Conjunto

Acesso

Reguffe

03/05/2012

Tramitando em Conjunto

Acesso à informação

Edinho Araújo

25/04/2012

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Eduardo da Fonte

13/03/2012

Tramitando em Conjunto

Acesso e permanência
Modalidade (Educação
Profissional e Tecnológica)

Nilson Leitão

13/03/2012

Aguardando Deliberação

Financiamento

Márcio Macêdo

08/03/2012

Tramitando em Conjunto

Financiamento
Valorização dos profissionais de
educação

Erika Kokay

02/03/2012

Tramitando em Conjunto

Valorização dos profissionais da
educação
Capacitação

Wilson Filho

01/03/2012

Pronta para Pauta

Novas disciplinas

Jorge Corte Real

29/02/2012

Tramitando em Conjunto

Financiamento
Valorização dos profissionais de
educação

15/02/2012

Tramitando em Conjunto

Toninho Pinheiro

08/02/2012

Pronta para Pauta

Ensino-aprendizagem
(Educação domiciliar)

Lincoln Portela
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Proposições

PL 3158/2012

PL 5633/2016

PL 5515/2016

PL 5487/2016

PL 5441/2016

PL 5415/2016

PL 5380/2016
PL 5326/2016

PL 5289/2016

PL 5265/2016

PL 5020/2016

PL 4950/2016
PL 4935/2016

Ementa
Altera a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008.
OBS: O estágio poderá ser prorrogado após a formatura do estagiário, se para o
exercício da profissão, os estagiários dependerem de aprovação em exame.
Acrescenta inciso ao caput do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
determinar a obrigatoriedade de disciplina sobre segurança digital nos
currículos do ensino médio.
"Altera-se a redação do §7º suprimindo a educação ambiental e acrescenta o
§10º tornando a Educação Ambiental componente curricular obrigatório no Art.
26º da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e base
da educação nacional ".
Institui a proibição de orientação e distribuição de livros às escolas públicas
pelo Ministério da Educação e Cultura que verse sobre orientação de
diversidade sexual para crianças e adolescentes.
Torna obrigatória toda empresa e/ou indústria instalada em território nacional
que recebam isenção ou incentivos fiscais, contratar no mínimo 20% dos seus
empregados oriundos de convênio de qualificação das Escolas Técnicas.
Altera artigos da Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, e dá outras
providências. OBS: Visa readequar a Lei de Execução Penal às necessidades
de efetiva reintegração social do preso, internado e egresso do sistema
penitenciário brasileiro.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a expansão
das vagas públicas na educação profissional técnica articulada com o ensino
médio.
Cria e regulamenta o Sistema Nacional de Estatísticas e Avaliação da Educação
Básica - SINEAEB e dá outras providências.
Estabelece preceitos para o aperfeiçoamento da política educacional brasileira
dos sistemas públicos de ensino, para a permanência e o sucesso escolar de
alunos com distúrbios, transtornos e/ou dificuldades de aprendizagem, e dá
outras providências.
Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a
dedução, do imposto de renda devido no ano-calendário, dos pagamentos de
despesas comprovadamente efetuadas com a instrução de crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir como disciplina
obrigatória no currículo dos anos finais do ensino fundamental e do ensino
médio a prevenção sobre o consumo de drogas e dependência química.
Estabelece a jornada de dois turnos, no mesmo estabelecimento de ensino, para
o professor. OBS: Altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1943.
Altera o art. 20 da Lei nº 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, e dá outras providências, para permitir a utilização do fundo
para o pagamento de curso de ensino superior ou técnico profissionalizante do
trabalhador, de seu cônjuge e de seus dependentes.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Ensino-aprendizagem (estágio)

Paulo Abi-Ackel

07/02/2012

Aguardando Deliberação

Novas disciplinas

Vicentinho Júnior

20/06/2016

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Luiz Carlos Ramos

08/06/2016

Tramitando em Conjunto

Proibições

Professor Victório
Galli

07/06/2016

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Modalidade (Ensino Profissional)

João Fernando
Coutinho

01/06/2016

Aguardando Parecer

Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade

Rodrigo Pacheco

31/05/2016

Aguardando Parecer

Wilson Filho

24/05/2016

Pronta para Pauta

Educação

18/05/2016

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas

João Derly

17/05/2016

Aguardando Parecer

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Aluisio Mendes

12/05/2016

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Vitor Valim

14/04/2016

Tramitando em Conjunto

Valorização dos profissionais da
educação

Goulart

07/04/2016

Tramitando em Conjunto

Major Olimpio

07/04/2016

Tramitando em Conjunto

Acesso e permanência
Modalidade (Educação
Profissional)
Avaliação
Qualidade de ensino

Acesso e permanência
Modalidade (Educação
Profissional)
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Proposições

PL 4915/2016

PL 4901/2016

PL 4874/2016

PL 4843/2016

PLP 256/2016

PL 4722/2016

PL 4712/2016

PL 4701/2016

PL 4660/2016

PL 4628/2016

PL 4563/2016

Ementa
Acrescenta o § 10 ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir consumo e
educação financeira como temas integradores dos componentes curriculares nos
diversos níveis da educação básica.
Altera o art. 74 da Lei nº 9.394, de 1996, para estender o padrão mínimo de
oportunidades educacionais a toda a educação básica e incluir lista de insumos
relativos à infraestrutura escolar.
Altera a redação do § 5º do art. 26 e acrescenta o § 8º ao art. 62 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para, dentre outros objetivos, assegurar fluência na oralidade no
ensino de línguas estrangeiras modernas.
Cria mecanismos de incentivo às atividades educacionais e profissionalizante
aos internos do sistema prisional, e dá outras providências
Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, para destinar os recursos públicos
recuperados em decorrência do julgamento de processos judiciais às finalidades
que especifica. OBS: Estabelece que os recursos públicos recolhidos ao
Tesouro Nacional no curso de ações judiciais referentes a casos de corrupção
serão destinados às ações de saúde, educação e segurança pública. Altera a Lei
complementar nº 101, de 2000.
Modifica a Lei nº 12.711/2012, para estabelecer reserva de vagas nos processos
seletivos das instituições públicas de ensino médio e de educação superior para
alunos residentes ou oriundos de abrigos e instituições de acolhimento.
Insere nova circunstância agravante no Código Penal, consistente na prática de
crime no interior ou até a distância de mil metros de estabelecimento de ensino.
OBS: Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940.
Altera-se a redação do § 1º do Art. 10 da lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999,
para implantar a Educação Ambiental como disciplina obrigatória no currículo
de Ensino Público e Privado da Educação Básica.
Altera a Lei nº 12.858, de 2013, que "dispõe sobre a destinação para as áreas de
educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade de
cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196 da
Constituição Federal; altera a Lei nº 7.990, de 1989; e dá outras providências",
para incluir as Forças Armadas e o Fundo Nacional de Segurança Pública FNSP, como destinatários dos recursos financeiros provenientes da exploração
de petróleo e gás natural.
Modifica o art. 25 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº
9394/1996 - para fixar o número máximo de alunos por professor nas turmas da
Educação Básica.
"Altera a Lei 9.496, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para garantir a efetivação da matrícula dos alunos
advindos da rede particular de ensino em qualquer unidade escolar da rede
pública de ensino básico".

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Estrutura curricular

Leandre

05/04/2016

Tramitando em Conjunto

Infraestrutura
(conceitua insumos)

Júlia Marinho

05/04/2016

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular
(oralidade)

Laura Carneiro

30/03/2016

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade

Alberto Fraga

29/03/2016

Tramitando em Conjunto

Financiamento

Ronaldo Carletto

22/03/2016

Tramitando em Conjunto

Acesso
Atendimento de populações em
situação de risco

Rômulo Gouveia

15/03/2016

Tramitando em Conjunto

Repercussão penal

Felipe Maia

10/03/2016

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Luiz Carlos Ramos

10/03/2016

Tramitando em Conjunto

Financiamento

Cabo Daciolo

08/03/2016

Tramitando em Conjunto

Infraestrutura – espaço físico
Ensino-aprendizagem

Rômulo Gouveia

08/03/2016

Tramitando em Conjunto

Acesso

Francisco Floriano

25/02/2016

Aguardando Parecer
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Proposições

PL 4551/2016

PL 4374/2016

PL 4291/2016

PL 4215/2015

PL 4167/2015
PLP 214/2015
PL 4028/2015

PL 3963/2015

PL 3909/2015

PL 3898/2015
PL 3879/2015
PL 3758/2015

PL 3738/2015

Ementa
Acrescenta o inciso V ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para incluir "Ética e Cidadania" como
disciplinas obrigatórias no currículo do ensino médio do Brasil e dá outras
providências.
Inclui inciso V, no art. 2º da Lei nº 12.513 de 26 de outubro de 2011.
OBS: Estabelece que os jovens com registro em orfanato terão atendimento
prioritário no Pronatec.

Altera a Lei n° 12.513, de 26 de outubro de 2011, para assegurar prioridade de
atendimento pelo Pronatec aos estudantes integrantes de famílias com mulheres
responsáveis pela unidade familiar.
Insere a "educação financeira" na grade curricular da Rede Pública Estadual de
Ensino, com o objetivo de preparar o jovem para os atos da vida econômica e
financeira e dá outras providências.
Acrescenta o inciso XIII, no art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação), para incluir como uns dos princípios
da educação nacional, a consciência ecológica e ambiental, e o consumo
responsável.
Veda o contingenciamento de despesas destinadas à saúde e à educação.
OBS: Altera Lei Complementar nº 101, de 2000.
Institui a política nacional de assistência à saúde do estudante na rede pública
de ensino.
Autoriza o Poder Executivo a instalar campus do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba, no Município de Uiraúna, no Estado da
Paraíba.
Dispõe sobre a implantação de hortas nas instituições de ensino públicas da
educação básica.
Dispõe sobre a transferência de recursos do Programa Dinheiro Direto na
Escola - PDDE para instalação, melhoria e manutenção de laboratórios para
estudo de ciências em escolas públicas da rede pública de educação básica
OBS: Altera a Lei nº 11.947, de 2009.
Inclui a merenda escolar entre as despesas consideradas como de manutenção e
desenvolvimento do ensino.
Institui Sistema Nacional de Educação a Distância.
Insere parágrafo único ao art. 59 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade
de intérprete de Libras para o atendimento de pais surdos nas comunicações
escolares da rede pública e privada.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Novas disciplinas

Fábio Mitidieri

25/02/2016

Tramitando em Conjunto

Celso Jacob

16/02/2016

Aguardando Designação
de Relator

Carlos Henrique
Gaguim

03/02/2016

Aguardando Parecer

Acesso e permanência
Modalidade (Educação
profissional)
Atendimento de estudantes em
diferentes situações de risco
Acesso e permanência
Modalidade (Educação
profissional)
Atendimento de populações
específicas

22/12/2015
Estrutura curricular

Marcelo Belinati

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Marcelo Belinati

Financiamento

Ronaldo Carletto

17/12/2015

Aguardando Parecer

Programas suplementares

Marcelo Belinati

15/12/2015
10/12/2015

Aguardando Parecer

Infraestrutura – espaço físico

Wilson Filho

Programas suplementares
(alimentação escolar)
Infraestrutura – espaço físico

Carlos Henrique
Gaguim

17/12/2015
Tramitando em Conjunto

Aguardando Parecer
10/12/2015
Pronta para Pauta
09/12/2015

Infraestrutura – espaço físico
Tecnologia educacional

Edmar Arruda

Programas suplementares
Financiamento
Ensino-aprendizagem
Educação à distância

Júlio Delgado

09/12/2015

Tramitando em Conjunto

Reginaldo Lopes

25/11/2015

Pronta para Pauta

Mara Gabrilli

24/11/2015

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Aguardando Designação
de Relator
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Proposições

PL 3691/2015

PL 3675/2015
PL 3641/2015

PL 3621/2015

PL 3619/2015

PL 3606/2015

Ementa
Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir o ensino da Educação
Financeira e Finanças Pessoais como componente obrigatório dos currículos do
ensino fundamental e do ensino médio.
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino
a inserção obrigatória na grade curricular do ensino médio, o estudo dos
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, previstos no Art. 5º da Constituição
Federal e dá outras providências.
Dispõe sobre a inclusão de conhecimentos básicos sobre braile e libras nos
componentes curriculares obrigatórios da educação básica.
Dispõe sobre a utilização de veículos apreendidos pela Polícia Federal e pela
Polícia Rodoviária Federal, oriundos do tráfico de drogas, pelas Universidades
Federais, Estaduais e Institutos Federais de Educação e Hospitais Públicos do
Brasil.
Altera o Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre o
tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que indica, para
determinar prazo para apresentação de atestado médico.
Disciplina a prevenção da obesidade infantil e a promoção da alimentação
adequada nas escolas de educação básica das redes públicas e privadas do País,
e dá outras providências.
OBS: Altera as Leis nº 9.394, de 1996; 11.947, de 2009; 11.346, de 2006; e o Decreto-Lei

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Arthur Oliveira
Maia

19/11/2015

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Estrutura curricular

Rubens Pereira
Júnior

18/11/2015

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Herculano Passos

17/11/2015

Tramitando em Conjunto

Equipamentos

João Daniel

12/11/2015

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Carlos Henrique
Gaguim

12/11/2015

Aguardando Designação
de Relator

11/11/2015

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares
(alimentação escolar)
PL 3606/2015

nº 986, de 1969.

PL 3590/2015

PL 3547/2015

PL 3474/2015

PL 3432/2015

PL 3426/2015

PL 3398/2015

Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
OBS: Torna obrigatória o estudo da educação financeira nos currículos do
ensino fundamental e médio.
Altera o Art. 26-A da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a
História e Cultura Cigana no currículo oficial da rede de ensino e dá outras
providências.
Institui a Política Nacional de Assistência Estudantil - PNAE, regulamentando
o Decreto 7.234 de 19 de julho de 2010 e dá outras providências.
OBS: Revoga o Decreto nº 7.234, de 2010.
Dispõe sobre a inclusão de conhecimentos básicos sobre braile e libras na
formação de docentes da educação básica.
Altera o art. 13, da Lei n.º 5.700, de 1971 para tornar obrigatória a afixação da
Bandeira Nacional na fachada dos edifícios públicos, e das instituições de
ensino federais, estaduais e municipais.
Dá nova redação ao Art. 25 do decreto nº 6049, de 27 de fevereiro de 2007, que
institui o regime Penitenciário Nacional, obrigando os Estados e a União a
disponibilizarem ensino a distância – EAD, nas modalidades básica,
profissionalizante, superior e de pós-graduação, aos detentos do Sistema
Prisional.

Estrutura curricular

Rafael Motta

11/11/2015

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Helder Salomão

05/11/2015

Tramitando em Conjunto

Acesso e permanência

Reginaldo Lopes

29/10/2015

Aguardando Definição
Encaminhamento

Atendimento de populações
específicas (PcD)
Formação

Herculano Passos

27/10/2015

Tramitando em Conjunto

Espaço físico

Gilberto Nascimento

27/10/2015

Tramitando em Conjunto

Reginaldo Lopes

22/10/2015

Tramitando em Conjunto

Ensino-aprendizagem
Educação à distância
Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade
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Proposições

PL 3321/2015

PL 3322/2015

PL 3303/2015

PL 3261/2015

PL 3255/2015

PL 3179/2015

PL 3125/2015

PL 3103/2015
PL 3084/2015

PL 3079/2015

PLP 164/2015
PL 3042/2015

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para que seja integrada nas grades curriculares das
redes de educação e ensino do país a disciplina Ética e Cidadania.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, lei que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para que seja integrada nas grades
curriculares das redes de educação do país o tema da educação e prevenção
contra o alcoolismo e uso indevido de substâncias que determinem dependência
física ou psíquica.
Dispõe sobre a orientação profissional dos alunos do ensino médio regular,
técnico-profissional e da educação de jovens e adultos dos estabelecimentos de
ensino da rede pública e privada de educação básica nacional.
Autoriza o ensino domiciliar na educação básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio para os menores de 18 (dezoito)
anos, altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e da Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.
Obriga os estabelecimentos de ensino a divulgar a lista de material escolar por
meio da internet e redes sociais 60 (sessenta) dias antes da data final para
matrícula, alterando a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999.
Altera a legislação tributária federal, modificando o art. 8 ° da Lei nº 9.250, de
26 de dezembro de 1995, para conceder ao contribuinte o direito ao abatimento
integral dos gastos com educação e compra de medicamentos no seu imposto
de renda.
Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE no Município de Ipu, no Estado de
Ceará.
Dispõe sobre a fixação obrigatória dos telefones úteis e de emergência de sua
respectiva jurisdição, estadual, distrital ou municipal, nas instalações de acesso
comum dos estabelecimentos de ensino médio, de educação profissional técnica
de nível médio, de educação técnica e de educação superior.
Dispõe sobre a condicionalidade de participação em curso de educação
profissional ou tecnológica no Programa Bolsa-Família.

Acrescenta artigo à Lei nº 12.711, de 2012, para dispor sobre critério que
prioriza a regionalidade de domicílio do candidato nos processos seletivos de
ingresso nos cursos das instituições federais de ensino.
Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, para determinar a destinação à
educação dos recursos públicos recuperados em decorrência de casos de
corrupção.
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para ampliar os recursos
disponíveis para a educação especial.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Novas disciplinas

Marcelo Aro

15/10/2015

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Marcelo Aro

15/10/2015

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares
(serviço de orientação
profissional)

Vinicius Carvalho

14/10/2015

Tramitando em Conjunto

Ensino-aprendizagem
Ensino domiciliar

Eduardo Bolsonaro

08/10/2015

Tramitando em Conjunto

Repercussão consumerista

Alfredo Nascimento

08/10/2015

Aguardando Designação
de Relator

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Marcelo Belinati

01/10/2015

Aguardando Parecer

Infraestrutura – espaço físico

Domingos Neto

24/09/2015

Aguardando Designação
de Relator

Silas Brasileiro

23/09/2015

Aguardando Designação
de Relator

Danrlei de Deus
Hinterholz

23/09/2015

Tramitando em Conjunto

Victor Mendes

23/09/2015

Pronta para Pauta

22/09/2015

Aguardando Designação
de Relator

17/09/2015

Aguardando Designação
de Relator

Acesso à informação
Acesso e permanência
Atendimento de populações
específicas
Modalidade (Educação
profissional)
Acesso
Atendimento de populações
específicas
Financiamento

Bacelar

Financiamento

Mandetta
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Proposições

PL 3036/2015

PL 3037/2015

PL 2936/2015
PL 2905/2015

PL 2889/2015

PL 2873/2015

PL 2822/2015

PL 2759/2015

PL 2752/2015

PL 2732/2015

PL 2709/2015

PL 2697/2015

Ementa

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Altera os arts. 121, 129, 141, 142 e 163 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, e os arts. 21 e 28 do Decreto-Lei nº 3.688,
de 3 de outubro de 1941 - Lei das Contravenções Penais, e dá outras
providências.
OBS: Qualifica e ou aumenta a pena em 1/3 nos casos de crimes de homicídio,
lesão corporal, injúria e dano cometido contra professor ou profissional de
educação. Aumenta a pena para contravenção penal de vias de fato em
estabelecimento de ensino. Inclui o estabelecimento de ensino nas situações
protegidas contra arma de foto e causa de deflagração.

Repercussão penal

Mário Heringer

17/09/2015

Aguardando Autorização
do Despacho

Combate à violência

Mário Heringer

17/09/2015

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

João Rodrigues

09/09/2015

Pronta para Pauta

Estrutura curricular

Flavinho

03/09/2015

Infraestrutura – equipamentos
Espaço físico

Davidson
Magalhães

03/09/2015

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares
(serviço de assistência religiosa e
espiritual)

Takayama

02/09/2015

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Major Olimpio

01/09/2015

Pronta para Pauta

Gestão democrática

Professora Dorinha
Seabra Rezende

25/08/2015

Tramitando em Conjunto

Gestão democrática

Luciano Ducci

25/08/2015

Tramitando em Conjunto

Frequência
Atendimento de populações
específicas

Eros Biondini

20/08/2015

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares

Aureo

19/08/2015

Tramitando em Conjunto

Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade
Modalidade (Educação
Profissional)

CPI - Sistema
Carcerário
Brasileiro

19/08/2015

Tramitando em Conjunto

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional", e dá outras providências.
OBS: Registra como princípio do ensino no Brasil, o respeito à alteridade.
Altera a Lei no 5.700, de 1o de setembro de 1971, para determinar a
obrigatoriedade do ensino dos Símbolos Nacionais e dá outras providências.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de novembro de 1996 para instituir políticas de
cidadania e solidariedade como diretrizes na educação nacional.
Altera a Lei n. º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para tratar da disponibilidade de infraestrutura
desportiva nos estabelecimentos de ensino públicos e privados.
Dispõe sobre a prestação de assistência religiosa e espiritual por meio de
capelania nos estabelecimentos que menciona e dá outras providencias
Acresce parágrafo ao art. 26, da Lei 9.394/96, para dispor sobre a
obrigatoriedade do treinamento dos docentes e dos alunos da educação infantil
e dos ensinos fundamental e médio em técnicas de primeiros socorros.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre requisitos para o exercício da função de
direção de unidade escolar de educação básica.
Altera a Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para
dispor sobre normas gerais para o exercício da função de direção de unidade
escolar de educação básica.
Modifica dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente para determinar
a obrigatoriedade da frequência do menor infrator em cursos educacionais.
Torna obrigatória a existência de enfermaria e a permanência de técnico de
enfermagem em estabelecimentos de ensino que atendam a quinhentos ou mais
alunos.
Dispõe sobre o ensino e a qualificação profissional de pessoas em cumprimento
de pena.
OBS: Altera as Leis nº 12.513, de 2011 e 7.210, de 1984.

107

Proposições

PL 2640/2015
PL 2527/2015

PL 2511/2015

PL 2508/2015

PL 2505/2015

PLP 132/2015

PL 2422/2015
PL 2366/2015

PL 2350/2015

PL 2240/2015
PL 2182/2015

PL 2162/2015

Ementa
Acrescenta parágrafo único ao art. 22 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para vedar o apelo ao
consumo nos estabelecimentos públicos e privados da educação básica.
Institui a obrigatoriedade de atendimento psicológico nas escolas de educação
básica, fundamental e ensino médio.
Isenta do IPI computadores pessoais, smartphones, tablets, notebooks, modems,
seus acessórios e afins, quando adquiridos por professores em exercício e
estudantes matriculados em instituições públicas de ensino.
Altera a Lei nº 10.880/2004, para estabelecer novos valores a serem repassados
pelo FNDE aos Estados, Distrito Federal e Municípios para complementação
do custeio do transporte escolar, e estabelece critérios à atualização dos valores.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para estabelecer novos valores
a serem repassados pelo FNDE aos Estados, Distrito Federal e Municípios para
complementação do custeio da alimentação escolar, e estabelece critérios para
atualização dos valores.
Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 2000, que estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e
dá outras providências.
OBS: Trata da não computação de despesas de pessoal custeada com recursos
da União para prestação de serviços de caráter temporário ou por prazo
determinado nas áreas de saúde e de educação nas despesas total com pessoal
Institui o Programa Nacional do Livro Técnico e Profissionalizante (PNLTP).
Altera-se a redação do § 7º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 1996, para incluir o
conteúdo de princípios à cidadania e noções de trânsito na grade curricular.
Dá nova redação à Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975, que "Atribui à
estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído
pelo Decreto-lei nº 1.044, de 1969, e dá outras providências" e à Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional", para assegurar os direitos educacionais às gestantes.
Altera o inciso VI do art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para permitir a abertura
das escolas durante os finais de semana, feriados e períodos de recesso escolar
para desenvolvimento de atividades culturais, esportivas e de lazer.
Acrescenta §5º ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que
institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), para dar atendimento preferencial a estudantes em regimes de
acolhimento institucional.
Autoriza o transporte intermunicipal e interestadual de estudantes de cursos
técnicos, superiores e tecnológicos e de graduação por veículos mantidos e
adquiridos pelos entes federados por meio dos programas instituídos pela União
para transporte escolar, como o Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar - PNATE e o Programa Caminho da Escola.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Proibições

Luciano Ducci

13/08/2015

Aguardando
Encaminhamento

Programas suplementares

Marcelo Álvaro
Antônio

05/08/2015

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Tecnologia educacional

Alexandre Baldy

05/08/2015

Aguardando Parecer

Financiamento
Programas suplementares

Pacto Federativo

05/08/2015

Aguardando Designação
de Relator

Programas suplementares

Pacto Federativo

05/08/2015

Aguardando Parecer

Financiamento

Legislação
Participativa

21/07/2015

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares
Material didático

Profª Dorinha
Seabra Rezende

16/07/2015

Aguardando Parecer

Estrutura curricular

Pompeo de Mattos

14/07/2015

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas

Jean Wyllys

14/07/2015

Aguardando Parecer

Infraestrutura – espaço físico
Participação da comunidade

Aliel Machado

07/07/2015

Aguardando Designação
de Relator

Dulce Miranda

01/07/2015

Tramitando em Conjunto

Davidson
Magalhães

01/07/2015

Tramitando em Conjunto

.

Acesso e permanência
Modalidade (Educação
Profissional)
Atendimento de populações em
situação de risco

Acesso e permanência
Modalidade (Educação
Profissional)
Programas suplementares
Transporte escolar
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Proposições

PL 2240/2015
PL 2182/2015

PL 2156/2015

PL 2127/2015

PL 2045/2015
PL 1976/2015
PL 1877/2015
PL 1871/2015
PL 1798/2015

PL 1763/2015

PL 1696/2015

PL 1697/2015

PL 1657/2015
PL 1649/2015

Ementa
Altera o inciso VI do art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para permitir a abertura
das escolas durante os finais de semana, feriados e períodos de recesso escolar
para desenvolvimento de atividades culturais, esportivas e de lazer.
Acrescenta §5º ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que
institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), para dar atendimento preferencial a estudantes em regimes de
acolhimento institucional.
Altera o art. 13 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para incluir os
parágrafos 2º e 3º, instituindo aulas itinerantes de educação para o uso
sustentável de recursos hídricos e energéticos.
Acrescenta o inciso V do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos currículos do ensino
médio, as disciplinas de Ciência Política e de Gestão Pública.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional", para incluir no currículo oficial dos ensinos
fundamental e médio o estudo de introdução à ciência do Direito, incluídas
noções dos Sistemas Político e Eleitoral.
Obriga as instituições de ensino a não cobrarem taxas para aplicação de provas em
caso de atestado médico ou falta por motivo de força maior.
Dispõe sobre a duração e periodicidade da prática de educação física na
educação básica.
Proíbe o uso de telefones celulares nas salas de aula dos estabelecimentos de
educação básica
Proíbe o uso de animais não-humanos vivos nos estabelecimentos de ensino
público e privado em todo o Território Nacional.
Acrescenta novo parágrafo ao artigo 44 da Lei nº 9.394, de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, com o objetivo de
assegurar aos candidatos aprovados em processo seletivo a cursos de graduação
que ainda estiverem cursando o último ano letivo do ensino médio a aplicação,
pelos respectivos estabelecimentos de ensino, de prova reclassificatória que,
obtida a aprovação, lhes garanta o certificado de conclusão no ensino médio.
Altera a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação (PNE) e dá outras providências.
Estabelece isenção de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza para empresas de transporte público urbano intramunicipal que
ofereçam transporte gratuito aos estudantes dos ensinos fundamental e médio.
OBS: Altera a Lei nº 7.713, de 1988.
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional - LDB, para regular o desporto escolar.
Assegura prioridade de vagas em escolas públicas aos filhos e dependentes de
pessoas com deficiência, próximas às respectivas residências.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Infraestrutura – espaço físico
Participação da comunidade
Acesso e permanência
Modalidade (Educação
Profissional)
Atendimento de populações em
situação de risco
Ensino-aprendizagem
Educação itinerante

Aliel Machado

07/07/2015

Aguardando Designação
de Relator

Dulce Miranda

01/07/2015

Tramitando em Conjunto

Marcelo Belinati

01/07/2015

Aguardando Parecer

Novas disciplinas

Roberto Sales

30/06/2015

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Fausto Pinato

23/06/2015

Tramitando em Conjunto

Repercussão consumerista

Jony Marcos

17/06/2015

Aguardando Designação
de Relator

Ensino-aprendizagem
(carga horária)

Felipe Bornier

11/06/2015

Tramitando em Conjunto

Proibições

Heuler Cruvinel

11/06/2015

Tramitando em Conjunto

Proibições

Ricardo Izar

03/06/2015

Aguardando Parecer

Certificação

Carlos Bezerra

01/06/2015

Tramitando em Conjunto

Valorização dos profissionais da
educação
Repercussão tributária
Acesso e permanência
Programas suplementares
(transporte escolar)
Prática desportiva
Infraestrutura – espaço físico

Caio Narcio

27/05/2015

Tramitando em Conjunto

Caio Narcio

27/05/2015

Aguardando Parecer

Fernando Monteiro

22/05/2015

Tramitando em Conjunto

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Damião Feliciano

21/05/2015

Tramitando em Conjunto
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Proposições
PL 1643/2015

PL 1543/2015

PL 1481/2015

PL 1460/2015

PL 1428/2015

PL 1312/2015

PL 1302/2015
PL 1285/2015

PL 1275/2015

PL 1253/2015

PL 1224/2015

PL 1181/2015

PLP 57/2015

Ementa
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de ambulatórios para pronto
atendimento de primeiros socorros, com a permanência mínima de um
profissional da área de saúde em cada estabelecimento de ensino da educação.
Insere dispositivo na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de forma a
dispor sobre a obrigação de que as redes públicas de educação básica contem
com serviços de apoio técnico de psicologia para atender as necessidades e
prioridades definidas pelas políticas de educação.
Dispõe sobre normas específicas para verificação do rendimento e controle de
frequência dos estudantes que tenham sido eleitos para funções em entidades
estudantis e dá outras providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos de ensino, públicos e
privados, em funcionamento no território nacional, manterem aparelho
desfibrilador externo automático.
Altera os arts.1º, 6º e 19, da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que
dispõe sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec; e dá outras providências
Dá aos trabalhadores em educação (professores e funcionários), cuja atuação
seja junto ao sistema prisional brasileiro, o adicional de periculosidade.

Altera o § 5º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a
obrigatoriedade do ensino de língua estrangeira moderna a partir do primeiro
ano do ensino fundamental.
Institui o Programa Nacional de Incentivo ao Exercício da Docência em
Municípios do Interior do País (PNIEDI)
Acresce parágrafo único ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a obrigatoriedade da
oferta de orientação vocacional gratuita aos alunos do ensino médio.
Acrescenta dispositivo ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, para inserir a
disciplina de orçamento público na grade escolar do Ensino Médio.
Dispõe sobre a criação, organização e atuação dos Grêmios Estudantis nos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio públicos e privados e
acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente).
OBS: Revoga a Lei nº 7.398, de 1985.
Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação
ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências, para estabelecer o manejo sustentável dos recursos hídricos como
componente curricular da educação ambiental.
Exclui das despesas de pessoal dos Municípios, para efeito do limite
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as relativas às áreas de
educação e saúde, dos recursos provenientes dos repasses da União"

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Programas suplementares

Roberto Britto

21/05/2015

Tramitando em Conjunto

Dr. Jorge Silva

14/05/2015

Tramitando em Conjunto

Veneziano Vital do
Rêgo

12/05/2015

Aguardando Deliberação
de Recurso

Flávia Morais

07/05/2015

Aguardando Parecer

Carlos Sampaio

07/05/2015

Aguardando Parecer

Pompeo de Mattos

28/04/2015

Aguardando Parecer

Disciplina - obrigatoriedade

Carlos Henrique
Gaguim

28/04/2015

Tramitando em Conjunto

Valorização dos profissionais da
educação
Programas suplementares
(serviço de orientação
vocacional)

Arthur Oliveira
Maia

27/04/2015

Pronta para Pauta

Leo de Brito

27/04/2015

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Marcelo Álvaro
Antônio

23/04/2015

Tramitando em Conjunto

Participação pública
Controle social

Bruno Covas; Caio
Narcio

22/04/2015

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Rômulo Gouveia

16/04/2015

Tramitando em Conjunto

Financiamento

Elizeu Dionizio

15/04/2015

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares
Frequência – Permanência
Controle social
Programas suplementares
Acesso e permanência
Modalidade (Educação
Profissional)
Valorização dos profissionais da
educação
Jovens e adultos em situação de
privação de liberdade
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Proposições

PL 1108/2015

PL 1052/2015

PL 1029/2015

PL 943/2015

PL 925/2015

PL 831/2015
PL 707/2015

PL 705/2015

PL 665/2015

PL 653/2015

PL 267/2015

PL 252/2015

Ementa
Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Educação Política e
Direitos do Cidadão como componente obrigatório dos currículos do ensino
fundamental e do ensino médio.
Dispõe sobre a restrição da venda de bebidas alcoólicas a uma distância mínima
de 3 quilômetros de estabelecimentos, públicos e privados, de ensino
fundamental, médio e superior.
Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a disciplina Introdução ao
Direito como obrigatória no currículo do ensino médio
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a inclusão do ensino da Bíblia nos ensinos
fundamental e médio da educação básica.
Estabelece que instituições de ensino, de cuidados e de recreação, públicas e
privadas, comuniquem aos responsáveis acerca do não comparecimento de
criança à instituição
Acresce parágrafo único ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a oferta
de orientação vocacional aos alunos do último ano do ensino médio.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB), para dispor sobre educação em tempo integral.
Altera a Lei n. º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para tratar da disponibilidade de infraestrutura
desportiva nos estabelecimentos de ensino públicos e privados
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames oftalmológicos e
otorrinolaringológicos nos estudantes matriculados na rede pública ou
particular de ensino fundamental e ensino médio.
Acrescenta o § 8º ao art. 26 da Lei nº9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos
currículos do ensino fundamental e médio, o tema trabalho voluntário.
Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, determinando a implementação,
pelos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, de Programa de
Ecoeficiência

Altera a Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985, para assegurar aos estudantes
da educação básica o direito de fundar, organizar e participar de Grêmios
Estudantis, proibindo a transferência compulsória e a perda de bolsas de seus
dirigentes durante o período compreendido entre o registro de candidatura a
cargo de representação ou direção estudantil e, caso seja eleito, um ano após o
final do mandato.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Estrutura curricular

Renata Abreu

10/04/2015

Aguardando Parecer

Proibições

Sóstenes Cavalcante

08/04/2015

Aguardando Parecer

Novas disciplinas

Alex Manente

01/04/2015

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Alfredo Kaefer

26/03/2015

Tramitando em Conjunto

Responsabilidades

Jefferson Campos

26/03/2015

Tramitando em Conjunto

Roberto Sales

19/03/2015

Tramitando em Conjunto

Alan Rick

12/03/2015

Tramitando em Conjunto

Infraestrutura – equipamentos
espaço físico

Rejane Dias

12/03/2015

Aguardando Designação
de Relator

Programas suplementares

William Woo

10/03/2015

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Luiz Nishimori

10/03/2015

Tramitando em Conjunto

Marcos Reategui

09/02/2015

Aguardando Parecer

Pompeo de Mattos

09/02/2015

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares
(serviço de orientação
vocacional)
Ensino Aprendizagem
(carga horária)

Prática educativa
Participação da comunidade
Valorização da experiência
extraescolar

Participação pública
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Proposições

PL 251/2015

PL 209/2015
PL 164/2015

PL 104/2015
PL 8225/2014

PL 8200/2014

PL 8169/2014
PL 8013/2014
PL 8012/2014

PL 8010/2014

PL 7969/2014

PL 7952/2014
PLP 413/2014

PL 7813/2014

Ementa
Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamentou o piso salarial
profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica, previsto na alínea "e" do inciso III do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para viabilizar que todos os Estados e Municípios,
que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado,
recebam, da União, os recursos necessários à complementação da
integralização do aludido piso salarial profissional nacional.
Institui o atendimento psicopedagógico na Educação básica.
Altera o disposto no art. 8º, II, b, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
para incluir item 10, para deduzir integralmente as despesas com educação do
imposto sobre a renda das pessoas físicas.
Proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas salas de aula dos
estabelecimentos de educação básica e superior.
Acrescente-se o inciso VIII ao artigo 24 da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação.
OBS: Inclui o atendimento psicopedagógico na educação básica.
Altera o art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e
bases da educação nacional, para vedar a promoção automática no ensino
fundamental e médio.
Torna obrigatória a instalação de portais de raios-X nas escolas pública e
privadas.
Dispõe sobre a assistência psicológica ao educando da educação básica.
Permite dedução integral dos gastos com educação na apuração do Imposto de
Renda das pessoas físicas, nas condições que estabelece.
OBS: Altera a Lei nº 9.250, de 1995.
Altera a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.
OBS: Inclui o direito constitucional como disciplina obrigatória nos currículos
escolares.
Acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras
providências, para incluir o estudo da Constituição da República Federativa do
Brasil na base curricular nacional comum.
Institui o passe livre estudantil, como garantia do direito social ao transporte,
para alunos matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino.
O presente Projeto de Lei Complementar visa responder especificamente às
disposições do artigo 23 da Constituição Federal, acelerada, agora, pela recente
sanção da Lei no 13.005/2014 que estabelece o Plano Nacional de Educação e
dá outras providências.
Acrescenta parágrafos ao art. 67 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras
providências, para dispor sobre a aposentadoria especial do especialista em
educação.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Financiamento
Valorização dos profissionais de
educação

Pompeo de Mattos

09/02/2015

Aguardando Parecer

Programas suplementares

Goulart

04/02/2015

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Danilo Cabral

03/02/2015

Tramitando em Conjunto

Proibições

Alceu Moreira

03/02/2015

Pronta para Pauta

Programas suplementares

Thiago Peixoto

10/12/2014

Tramitando em Conjunto

Alexandre Leite

03/12/2014

Aguardando Recurso

Gorete Pereira

02/12/2014

Programas suplementares

Dr. Jorge Silva

14/10/2014

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Dr. Jorge Silva

14/10/2014

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Márcio Marinho

14/10/2014

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Onofre Santo
Agostini

03/09/2014

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares

Valadares Filho

03/09/2014

Tramitando em Conjunto

Papel dos entes federados Ação
cooperativa

Ságuas Moraes

22/07/2014

Pronta para Pauta

Valorização dos profissionais da
educação

Onofre Santo
Agostini

16/07/2014

Tramitando em Conjunto

Certificação
(para prosseguimento dos
estudos)
Combate à violência
Infraestrutura

Tramitando em Conjunto
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Proposições

PL 7798/2014

PLP 398/2014

PL 7455/2014
PL 7321/2014
PL 7155/2014
PL 7014/2013

PL 6954/2013

PL 6924/2013

PL 6918/2013
PL 6852/2013

PL 6840/2013

PL 6798/2013

PL 6793/2013

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional".
OBS: Substitui o termo educando portador de necessidades especiais por
educando com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos
mentais e altas habilidades ou superdotação.
Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para excluir do limite das despesas de
pessoal dos Municípios as relativas à manutenção e desenvolvimento do
ensino.
OBS: Altera a Lei Complementar nº 101, de 2000.
Autoriza o Poder Executivo a instalar campus do Instituto Federal Baiano no
Município de Gandu, no Estado da Bahia.
Altera a Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, para destinar às áreas de
educação, saúde e segurança pública, parcela da participação no resultado ou na
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural.
Acrescenta § 2º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Dá nova redação ao art. 64 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para inserir novas disciplinas
obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e médio.
Altera os arts. 24 e 25 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para limitar o número
máximo de alunos em salas de aula do ensino fundamental e médio.
Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados as aquisições de veículos
automotores utilizados na prestação de serviços de saúde e educação, quando
adquiridos pelos Municípios e pelas instituições da sociedade civil que
especifica. OBS: Altera a Lei nº 4.502, de 1964.
Altera os arts. 17 e 20 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, com relação
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para instituir a jornada em tempo integral no
ensino médio, dispor sobre a organização dos currículos do ensino médio em
áreas do conhecimento e dá outras providências.
Acrescenta inciso ao art. 14 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre princípios de qualificação dos processos
de escolha de ocupantes da função de direção de escolas públicas de educação
básica.
Altera a Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, que dispõe sobre a destinação
para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a
finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 e
no art. 196 da Constituição Federal; altera a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de
1989, e dá outras providências.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Mara Gabrilli

15/07/2014

Pronta para Pauta

Financiamento
Valorização dos profissionais da
educação

Andre Moura

21/05/2014

Tramitando em Conjunto

Infraestrutura – espaço físico

Alice Portugal

23/04/2014

Aguardando Parecer

Financiamento

João Campos

27/03/2014

Pronta para Pauta

Estrutura curricular
Valorização dos profissionais da
educação

Arnaldo Faria de Sá

19/02/2014

Tramitando em Conjunto

Ademir Camilo

18/12/2013

Aguardando Parecer

Novas disciplinas

Romário

12/12/2013

Tramitando em Conjunto

Infraestrutura – espaço físico
Ensino-aprendizagem
Repercussão tributária
Infraestrutura - Equipamentos

Keiko Ota

10/12/2013

Wilson Filho

10/12/2013

Aguardando Parecer

Professora Dorinha
Seabra Rezende

29/11/2013

Aguardando Designação
de Relator

Ensino Aprendizagem
(Carga horária)
Estrutura curricular

Reformulação do
Ensino Médio

27/11/2013

Pronta para Pauta

Gestão democrática

Professora Dorinha
Seabra Rezende

20/11/2013

Tramitando em Conjunto

Financiamento

Ronaldo Zulke

20/11/2013

Tramitando em Conjunto

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares
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Proposições

PL 6782/2013
PL 6766/2013

PL 6529/2013

PL 6510/2013
PL 6504/2013

PL 6403/2013
PL 6394/2013

PL 6346/2013

PL 6283/2013
PL 6229/2013

PL 6184/2013

PL 6094/2013

PL 5997/2013

Ementa
Modifica o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que "altera a
legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências",
para possibilitar a dedução integral das despesas com instrução da base de
cálculo do imposto de renda das pessoas físicas.
Altera a Legislação do imposto de renda das pessoas físicas tornando ilimitados
os gastos com educação e dá outras providências.
Estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais da educação escolar
básica pública.
OBS: Revoga o art. 9º e o inc. II do art. 10 da Lei nº 9.424/96, Lei do Fundef.
Dispõe sobre a realização de testes vocacionais gratuitos para todos os alunos
do ensino médio matriculados na rede pública de ensino, sem distinção de
classe e com validade em todo território nacional.
Institui e estabelece a criação da campanha anti- bullying nas escolas públicas e
privadas de todo país, com validade em todo Território Nacional.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para garantir ao aluno do
ensino médio, que possui contrato formação desportiva ou estiver inscrito no
Programa Bolsa Atleta, prioridade de matrícula em escola próxima a sua
residência ou ao ambiente de treinamento.
Altera os arts. 35 e 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
redirecionar o ensino médio.
Altera a Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, que dispõe sobre a destinação
para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, para
estabelecer que parte dos recursos destinados para a área de educação, pela
referida Lei, sejam utilizados, por todos os entes da Federação, no pagamento
de salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do
magistério das redes públicas de educação e na capacitação desses
profissionais.
Esta lei proíbe a venda de refrigerantes a menor de 18 anos e de alimentos com
alto teor calórico e níveis reduzidos de nutrientes em estabelecimentos de
ensino e dá outras providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino públicas e privadas, entregarem
os diplomas aos alunos nos prazos e condições que especifica.
Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional", para incluir como conteúdo
obrigatório do currículo do ensino médio noções básicas Direito Constitucional.
Altera as leis nºs 11.482, de 31 de maio de 2007 e 9.250, de 26 de dezembro de
1995, para reajustar os valores das tabelas progressivas mensais do imposto de
renda de pessoas físicas, das deduções por dependente, das despesas com
educação e dá outras providências.
Torna obrigatória a inserção de alerta sobre as drogas nos livros didáticos
utilizados na rede pública de ensino.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Irajá Abreu

20/11/2013

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Mário Feitoza

18/11/2013

Tramitando em Conjunto

Sandra Rosado

09/10/2013

Tramitando em Conjunto

Dimas Fabiano

04/10/2013

Tramitando em Conjunto

Dimas Fabiano

04/10/2013

Aguardando Designação
de Relator

Acesso

Flávia Morais

24/09/2013

Tramitando em Conjunto

Redimensionar a etapa de ensino

Wilson Filho

19/09/2013

Tramitando em Conjunto

Francisco Praciano

12/09/2013

Aguardando Parecer

Proibições

Gonzaga Patriota

05/09/2013

Tramitando em Conjunto

Certificação

Fabio Reis

29/08/2013

Tramitando em Conjunto

Estrutura curricular

Marcos Rogério

26/08/2013

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Vicente Candido;
João Campos; Paulo
Rubem Santiago;
Ricardo Berzoini

14/08/2013

Aguardando Parecer

17/07/2013

Tramitando em Conjunto

Valorização dos profissionais da
educação
Programas suplementares
(serviço de orientação
vocacional)
Combate à violência

Financiamento

Acesso à informação
Programas suplementares
Material didático

Márcio Marinho
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Proposições

Ementa

Tema

PL 5976/2013

Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, para
inserir as mulheres em situação de violência doméstica ou familiar entre os
destinatários prioritários do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec).

Acesso e permanência
Modalidade (Educação
Profissional)
Atendimento de populações em
situação de risco
Acesso à informação
Programas suplementares
Material didático

PL 5925/2013

PL 5873/2013
PL 5780/2013
PL 5668/2013

PL 5609/2013

PL 5598/2013

PL 5540/2013

PL 5509/2013
PL 5283/2013

PL 5229/2013

PL 5116/2013

Obriga a impressão de mensagens educativas sobre saúde em material didático
para o ensino fundamental e médio.
Modifica o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que "altera a
legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências",
para possibilitar a dedução de metade das despesas com instrução da base de
cálculo do imposto de renda das pessoas físicas.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de um posto de saúde em cada
escola de ensino fundamental e médio.
Obriga a criação de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) em
todos os estabelecimentos de educação básica e superior.
Altera a Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013, para dispor sobre a
reestruturação do Ensino Fundamental de 9 anos, para garantir à criança, a
partir dos 6 (seis) anos de idade, a aquisição da alfabetização/letramento na
perspectiva da ludicidade e do seu desenvolvimento global.
Altera o disposto no art. 8º, II, b, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
para incluir item 10, tornando sem limite a dedutibilidade de despesas com
instrução, para efeito da formação da base de cálculo do imposto sobre a renda
das pessoas físicas, a partir do ano-calendário de 2015.
Torna obrigatória a adoção de sistema de segurança no interior dos
estabelecimentos de ensino, na forma que especifica.
Altera a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, que institui o Programa Nacional
de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e o Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe
sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera
o art. 4º da lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e dá outras providências
OBS: Estabelece que as ações relacionadas ao transporte escolar abrangerão o
transporte intermunicipal de alunos.
Torna obrigatório o plano de evacuação em situações de risco em todos os
estabelecimentos de ensino.
Altera o art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional (LDB), para dispor sobre a formação de
docentes para atuar na educação básica.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino,
no ensino fundamental e médio, a obrigatoriedade dos temas "Ética, Direito
Constitucional e Direito Administrativo".

Autor

Apresentação

Situação

Márcio Macêdo

17/07/2013

Aguardando Designação
de Relator

Dr. Jorge Silva

10/07/2013

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Anderson Ferreira

02/07/2013

Programas suplementares

Anderson Ferreira

18/06/2013

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares

Geraldo Resende

29/05/2013

Tramitando em Conjunto

Ensino-aprendizagem

Roberto Freire

21/05/2013

Aguardando Deliberação
de Recurso

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Beto Albuquerque

16/05/2013

Tramitando em Conjunto

Combate à violência

Júlio Campos

08/05/2013

Tramitando em Conjunto

Vander Loubet

07/05/2013

Tramitando em Conjunto

Felipe Bornier

02/04/2013

Aguardando Parecer

Domingos Sávio

26/03/2013

Tramitando em Conjunto

Onofre Santo
Agostini

11/03/2013

Tramitando em Conjunto

Acesso e permanência
Programas suplementares
(Transporte escolar)
Modalidade (Educação de Jovens
e Adultos)
Segurança
Ensino-aprendizagem
Qualidade de ensino
Valorização dos profissionais da
educação (formação)
Estrutura curricular
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Proposições

Ementa

Tema

Autor

Apresentação

Situação

PL 5104/2013

Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e autoriza estágio aos
alunos dos anos finais do ensino fundamental regular, maiores de 14 (quatorze)
anos.
Acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999,
que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, para determinar a
inclusão de cláusula contratual relativa à proporcionalidade entre valor cobrado
e número de disciplinas cursadas pelo estudante.
Institui como disciplina própria e específica, o estudo da ética e da cidadania,
obrigatória para o ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio,
figurando como disciplina complementar e optativa no ensino superior.
Acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 5º da Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, que
institui o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, para
conferir a estabelecimentos de ensino regular e às instituições de saúde
gratuidade no acesso à internet.
Altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para destinar recursos do
Fundo Social para a educação.
Altera o texto da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, de forma a adequá-lo às
disposições da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009.
Dispõe sobre a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física,
permitindo a dedução integral dos gastos com instrução do próprio contribuinte
e de seus dependentes, dando nova redação à alínea "b" do inciso II do art. 8º
da Lei nº 9.250, de 1995, alterada pelo art. 3º da Lei nº 11.482, de 2007.

Ensino-aprendizagem
(estágio)

Fernando Jordão

06/03/2013

Tramitando em Conjunto

Direito consumerista

Major Fábio

20/02/2013

Tramitando em Conjunto

Novas disciplinas

Eliseu Padilha

12/12/2012

Tramitando em Conjunto

Infraestrutura

Nilson Leitão

10/10/2012

Tramitando em Conjunto

Financiamento

Jorge Boeira

06/09/2012

Tramitando em Conjunto

Adequação da redação à
Constituição Federal

Legislação
Participativa

09/08/2012

Vilson Covatti

02/08/2012

Aguardando Designação
de Relator
Tramitando em Conjunto

PL 4989/2013

PL 4838/2012

PL 4517/2012
PL 4419/2012
PL 4306/2012

PL 4257/2012

PL 4129/2012

PL 4067/2012
PL 4055/2012

Institui a Semana Olímpica nas Escolas Públicas.

Acrescenta parágrafo ao art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de
diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a idade da criança para
ingresso no primeiro ano do ensino fundamental.
Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o imposto
de renda da pessoa física, para excluir o limite de dedução com Educação.

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Prática desportiva

João Arruda; Afonso
Hamm; André
Figueiredo; Carlos
Sampaio; Efraim
Filho; Fábio Faria;
Flávia Morais;
Gilmar Machado;
José Rocha;
Lelo Coimbra;
Luci Choinacki;
Otavio Leite;
Renan Filho;
Ricardo Tripoli;
Romário;
Sueli Vidigal;
Walter Feldman;
William Dib

27/06/2012

Aguardando Parecer
Aguardando a.
devolução pelo Relator
não-membro

Acesso
Ensino aprendizagem

Romero Rodrigues

14/06/2012

Tramitando em Conjunto

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Manato

13/06/2012

Tramitando em Conjunto
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Proposições

PL 3993/2012

PL 3968/2012

PL 3881/2012
PL 3420/2012
PL 3394/2012

PL 3362/2012

PL 3348/2012
PL 3275/2012
PL 3273/2012

PL 3202/2012

PL 3189/2012
PL 3153/2012

PL 3146/2012

Ementa
Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de
diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade do
ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, na formação inicial e continuada
dos profissionais do magistério da educação básica.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do teste de avaliação ortopédica
da coluna "teste do minuto", em toda rede de ensino pública ou privada, e dá
outras providências.
Acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras
providências, para dispor sobre o material didático-escolar.
Altera e Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir como disciplina
obrigatória no currículo do ensino médio a prevenção do uso de drogas.
Dispõe sobre o diagnóstico e o tratamento da dislexia na educação básica.
Estabelece a dedutibilidade das despesas com educação efetuadas com
empregados, para fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
OBS: Altera a Lei nº 9.249, de 1995.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para estender as diretrizes da
alimentação escolar às instituições privadas de ensino e vetar o comércio no
interior das escolas de alimentos de baixo teor nutricional.
Instituir o Exame Médico Anual para todos os alunos da rede pública oficial da
Educação Básica.
Dispõe sobre a Política de Prevenção à Violência contra Educadores e dá outras
providências.
Acrescenta artigos à Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que "Regulamenta a
alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional
para os profissionais do magistério público da educação ...
Modifica os arts. 121, 129, 146 e 147 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.
OBS: Aumenta a pena e qualifica o crime cometido contra professores, em
ambiente escolar.
Acrescenta o inciso IX ao art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Dispõe sobre a apresentação do Cartão da Criança ou da Caderneta de Saúde da
Criança nas escolas públicas e privadas do Sistema Nacional de Educação.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Atendimento de populações
específicas (PcD)
Formação inicial e continuada

Ângelo Agnolin

31/05/2012

Pronta para Pauta

Programas suplementares

Marco Tebaldi

29/05/2012

Aguardando Designação
de Relator

Programas suplementares
Material didático-escolar
Estrutura curricular

Danrlei de Deus
Hinterholz
Eduardo da Fonte

16/05/2012

Tramitando em Conjunto

13/03/2012

Tramitando em Conjunto

Tratamento de populações
específicas

Manoel Junior

08/03/2012

Aguardando Designação
de Relator

Repercussão tributária
Acesso e permanência

Wellington
Fagundes

07/03/2012

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares

Rogério Carvalho

06/03/2012

Tramitando em Conjunto

Programas suplementares

Andreia Zito

28/02/2012

Tramitando em Conjunto

Valorização dos profissionais de
educação

Iracema Portella

28/02/2012

Tramitando em Conjunto

Valorização dos profissionais de
educação

Eliseu Padilha

14/02/2012

Tramitando em Conjunto

Repercussão penal
Valorização dos profissionais de
educação
Combate à violência

Junji Abe

09/02/2012

Tramitando em Conjunto

Andreia Zito

07/02/2012

Tramitando em Conjunto

Responsabilidades

Weliton Prado

07/02/2012

Aguardando Designação
de Relator
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24 Projetos de Lei tramitando na Câmara com origem no Senado, sendo 7 anteriores ao período delimitado na Pesquisa:
(PLS 186/2008, PLS 195/2008, PLS 320/2008, PLS 305/2008, PLS 415/2011, PLS 504/2011 e PLS 515/2011).

Proposições

Ementa

PL 7682/2017

Acrescenta § 3° ao art. 24 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para permitir a flexibilização
da frequência mínima exigida na educação básica, nos níveis fundamental e
médio, dos educandos com deficiência ou transtornos globais do
desenvolvimento.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para prever a obrigatoriedade do
desenvolvimento e da implementação de programas, projetos e ações de
atendimento educacional de jovens e adultos com deficiência.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional), para incluir a possibilidade de matrícula em escola
pública, sem apresentação de certidão de nascimento.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional), para incluir a possibilidade de matrícula em escola
pública, sem apresentação de certidão de nascimento
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional), para dispor sobre a residência docente na educação
básica.
Acrescenta parágrafo único ao art. 22 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para instituir a oferta
de serviço de orientação profissional especializado na educação básica.

PL 7607/2017

PL 5057/2016

PL 5055/2016

PL 5054/2016

PL 5053/2016

PL 3833/2015

PL 3632/2015

PL 3380/2015

PL 3047/2015

Altera o art. 14 da Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre o
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), instituído pela Lei nº
11.129, de 30 de junho de 2005, para dispor sobre o Projovem Campo
Saberes da Terra.
Obriga beneficiário de bolsa de estudo de programa da União a prestar
colaboração a estabelecimento público de educação básica.

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional), para dispor sobre os currículos da educação básica.
Altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para estabelecer carga horária
mínima de educação física na educação básica.

Tema

Autor

Permanência – frequência –
certificação – atendimento de
populações específicas

Senado Federal
Wellington
Fagundes
(PLS 311/2016)
Senado Federal
Romário
(PLS 208/2016)

Atendimento a populações específicas
– Educação de Jovens e Adultos

Acesso e permanência

Atendimento de populações
específicas
Valorização - formação

Oferta de serviços de orientação
vocacional

Atendimento de populações
específicas
Prestação de serviços de
divulgação e formação de
informações científicas e
educacionais
Novas disciplinas
Disciplina – carga horária

Apresentação

Situação

19/05/2017

Aguardando Parecer

10/05/2017

Pronta para Pauta

Senado Federal
Omar Aziz
(PLS 566/2015)
Senado Federal
Romário
(PLS 45/2015)
Senado Federal Ricardo Ferraço
(PLS 6/2014)
Comissão de
Direitos Humanos e
Legislação
Participativa
(PLS 426/2015)
Senado Federal
José Agripino
(PLS 103/2015)

20/04/2016

Pronta para Pauta

20/04/2016

Aguardando parecer

20/04/2016

Tramitando em Conjunto

20/04/2016

Aguardando Parecer

02/12/2015

Aguardando Designação
de Relator

Senado Federal
Cristovam Buarque
(PLS224/2012)

13/11/2015

Aguardando Parecer

Senado Federal
Romário
(PLS 70/2015)
Senado Federal
Eduardo Amorim
(PLS 249/2012)

21/10/2015

Aguardando Parecer

21/09/2015

Pronta para Pauta
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Proposições

Ementa

Tema

PL 1967/2015

Altera a Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985, para fomentar a criação de
entidades representativas dos estudantes.

Gestão democrática – controle social

PL 7109/2014

PL 5333/2013

PL 4744/2012

PL 4731/2012

PL 4824/2016

PL 2286/2015

PL 1966/2015

PL 8131/2014

PL 8130/2014

PL 7552/2014

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional), para dispor sobre a garantia de mobiliário adequado
a alunos destros e canhotos e a alunos com deficiência, em todas as
instituições de ensino.
Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal do Piauí no
Município de Esperantina - PI.

Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para inserir novas
disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e médio.
Altera o parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para estabelecer o
número máximo de alunos por turma na pré-escola e no ensino fundamental e
médio.
Altera o art. 4º da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a
Política Nacional de Cultura Viva, para incluir previsão de apresentações de
ações culturais dos pontos e pontões de cultura nas escolas da rede pública.
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Federal de Educação Integral
de Qualidade para Todos (PFE) e a Carreira Nacional do Magistério da
Educação Básica (CNM).
Institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira em
suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias
para o seu ensino nos estabelecimentos de educação básica, públicos e
privados.
Acrescenta §§ 1º e 2º ao art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional", para dispor sobre
plano de recuperação dos estudantes com baixo rendimento.

Altera o art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional", para assegurar a presença de
professores devidamente qualificados nas redes públicas de ensino.

Acrescenta parágrafo único ao art. 65 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para instituir
residência pedagógica para os professores da educação básica.

Equipamentos – atendimento de
populações específicas
Infraestrutura – Espaço Físico

Novas disciplinas
Ensino-aprendizagem – estrutura
física
Parcerias – espaço físico
Jornada
Valorização dos profissionais de
educação
Ensino integrado à
proposta pedagógica da escola

Acesso e Permanência
Avaliação discente
Qualidade

Qualidade de ensino

Valorização - formação

Autor

Apresentação

Situação

Senado Federal
Pedro Taques
(PLS 80/214)
Senado Federal
Marconi
(PLS 305/2008)

17/06/2015

Pronta para Pauta

11/02/2014

Aguardando Parecer

Senado Federal
João Vicente
Claudino
(PLS 195/2008)
Senado Federal
Sérgio Souza
(PLS 2/2012)
Senado Federal
Humberto Costa
(PLS 504/2011)

05/04/2013

Aguardando Parecer

20/11/2012

Pronta para Pauta

19/11/2012

Aguardando Parecer

Senado Federal
Fleury
(PLS 281/2014)
Senado Federal
Cristovam Buarque
(PLS 320/2008)
Senado Federal
Jorge Afonso
Argello
(PLS 17/2014)
Senado Federal
Comissão de
Direitos Humanos e
Legislação
Participativa
(PLS 467/2012)

23/03/2016

Aguardando Parecer

08/07/2015

Aguardando Parecer

17/06/2015

Aguardando Parecer

20/11/2014

Aguardando Parecer

Senado Federal Comissão de
Direitos Humanos e
Legislação
Participativa
(PLS 185/2012)
Senado Federal
Blairo Maggi
(PLS 284/2012)

20/11/2014

Pronta para Pauta

14/05/2014

Aguardando Parecer
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Proposições
PL 5954/2013

PL 5684/2013

PL 3088/2012

Ementa
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de diretrizes e bases
da educação nacional), para dispor sobre a avaliação na educação indígena.
Altera o inciso II do § 2º do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a alínea
"t" do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe
sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá
outras providências", para desonerar o empregador das despesas com a
educação dos seus empregados e respectivos dependentes.
Dispõe sobre critérios e diretrizes a serem observados no âmbito dos
programas federais de seleção, aquisição e distribuição de material didáticoescolar para a educação básica.

Tema

Autor

Apresentação

Avaliação
Atendimento de populações
específicas

Senado Federal
Cristovam Buarque
(PLS 186/2008)

12/07/2013

Acesso e permanência

Senado Federal
Paulo Bauer
(PLS 515/2011)

Material didático escolar

Senado Federal
Paulo Bauer
(PLS 415/2011)

Situação

03/06/2013

Tramitando em Conjunto

02/01/2012

Pronta para Pauta

3 Projetos de Lei da Câmara, apresentados no período indicado na pesquisa, que foram encaminhados para o Senado Federal
Proposições

Ementa

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de forma a inserir o inciso
XIII no art. 3º e modificar o art. 37, caput, e o art. 58, § 3º.
OBS: Garante o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Ensino-aprendizagem
Atendimento a populações específicas
Pessoa com deficiência
Educação de Jovens e Adultos

Eduardo Barbosa

24/05/2016

PL 5374/2016
(PLS75/2017)

Aguardando Apreciação
pelo Senado Federal

Marcos Abrão

25/06/2015

Aguardando Apreciação
pelo Senado Federal

Professora Dorinha
Seabra Rezende

24/05/2012

Aguardando Apreciação
pelo Senado Federal

PL 2098/2015
(PLS 54/2017)

PL 3940/2012
(PLS 162/2015)

Dispõe sobre a garantia aos profissionais do magistério de desconto em
livros, periódicos e materiais didáticos correlatos vinculados à sua área de
ensino e de atuação profissional.
Acrescenta inciso ao art. 70 da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para inserir, como despesa de
manutenção e desenvolvimento do ensino, aquela realizada com atividades
curriculares complementares.

Valorização - Insumos

Financiamento
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117 Projetos de Lei e 1 Projeto de Lei Complementar, iniciados na Câmara dos Deputados, arquivados
Proposições

Ementa

PL 7470/2017

Acrescenta ao art. 29 da Lei 13146, de 5 de julho de 2015, o seguinte §3º.

PL 5981/2016

Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Olimpíada Estudantil do
Esporte das Escolas do Brasil no Ministério da Educação.
Acrescenta o parágrafo segundo no art. 27 do Decreto nº 78.231, de 12 de
agosto de 1976, para determinar a vacinação gratuita dos professores
brasileiros e profissionais ligados ao ensino.
Altera a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que Institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
OBS: Exclui as entidades privadas de ensino do cumprimento de exigências
previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência no que diz respeito à
educação
Dispõe sobre o atendimento educacional obrigatório das pessoas internadas
para tratamento de saúde em ambiente hospitalar ou domiciliar e
impossibilitadas de frequentar as escolas da rede de educação básica.
Estabelece que as Escolas de Ensino Fundamental e Médio das redes pública
e privada deverão monitorar o índice de massa corporal (IMC) dos alunos,
objetivando tratar precocemente os transtornos alimentares.
Insere obrigatoriamente o ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras na
formação inicial e continuada do magistério.
Regulamenta a jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em
educação.
Altera a Lei nº 11.494, de 2007, que "Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 2001; revoga
dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de 1996, 10.880, de 9 de junho de
2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências.
OBS: Inclui as instituições militares de ensino das Forças Armadas, das
Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares como beneficiárias
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº 13.005, de 25 de junho de
2014, que "Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras
providências".
Institui o Programa de Alimentação Diferenciada para Crianças e
Adolescentes Diabéticos e Hipertensos na Rede Pública de Ensino.
Estabelece a competência dos Comandantes da Marinha, Exército e
Aeronáutica para aprovar, em caráter final, os Regulamentos dos
estabelecimentos de ensino militares.

PL 4928/2016

PL 4651/2016

PL 4573/2016
PL 4238/2015

PL 3777/2015
PL 3679/2015

PL 3293/2015

PL 3236/2015
PL 3143/2015

PL 2968/2015

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Atendimento de populações
específicas (PCD)

Sóstenes Cavalcante

24/04/2017

Retirado pelo Autor

Roberto Alves

10/08/2016

Devolvida ao Autor

Valorização dos profissionais da
educação

Marcelo Belinati

06/04/2016

Devolvida ao Autor

Atendimento de populações
específicas (PCD)

Cleber Verde

08/03/2016

Retirado pelo Autor

Atendimento de populações
específicas

Flávia Morais

01/03/2016

Retirado pelo Autor

Marcelo Belinati

22/12/2015

Felipe Bornier

26/11/2015

Cabo Sabino

18/11/2015

Financiamento

Cabo Daciolo

13/10/2015

Arquivada

Proibição de ideologia de gênero

Pr. Marco Feliciano

07/10/2015

Retirado pelo Autor

Atendimento de populações
específicas

Vinicius Carvalho

29/09/2015

Retirado pelo Autor

Gestão democrática

Jair Bolsonaro

10/09/2015

Prática desportiva

Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas (PcD)
Valorização dos profissionais da
educação

Arquivada
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Proposições

PL 2731/2015

PL 2705/2015
PL 2479/2015

PL 2142/2015

PL 2140/2015
PL 1793/2015
PL 1526/2015
PL 1431/2015

PL 1298/2015

PLP 51/2015

PL 1023/2015

PL 642/2015
PL 623/2015

PL 545/2015
PL 499/2015

Ementa
Altera a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que estabelece o Plano
Nacional de Educação - PNE e dá outras providências.
OBS: Proíbe a utilização de qualquer tipo de ideologia na educação nacional,
em especial o uso da ideologia de gênero.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional", e dá outras providências.
OBS: Trata da criação de comissão escolar de mediação de conflitos.
Acrescentar o § 4º ao art. 20 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, e
dá outras providências.
Proíbe em Âmbito Nacional, a venda, a oferta, o fornecimento, a entrega e a
permissão de consumo de bebida alcoólica, bem como todo e qualquer
produto fumígeno, derivado de tabaco, cigarro eletrônico, ainda que
gratuitamente, próximo as Escolas, creches e instituições de Ensino, sejam
Púbicas ou privadas, e dá providências correlatas.
Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa
Minha Casa, Minha Vida - PMCMV.
Cria o Fundo Nacional de Permanência Estudantil e dispõe sobre o Programa
Bolsa Permanência.
Autoriza o Poder Executivo a realizar a Olimpíada Estudantil do Esporte das
Escolas do Brasil.
Concede benefícios fiscais às empresas que promovam aumento salarial para
o trabalhador que concluir o curso de ensino fundamental ou médio.
Acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases
da educação nacional, dispondo sobre a concessão de certificado de
conclusão do ensino médio.
Exclui das despesas de pessoal dos Municípios, para efeito do limite
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as relativas às áreas de
educação e saúde.
OBS: Altera a Lei Complementar nº 101, de 2000.
Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases
da educação nacional, para dispor sobre a definição de diretrizes e critérios
para a elaboração do calendário escolar da educação básica.
Altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre o ingresso
de pessoas com deficiência nas universidades federais e nas instituições
federais de ensino técnico de nível médio.
Altera os dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir Educação Política,
Noções básicas de direito, Educação ambiental e Primeiros Socorros como
componentes obrigatórios nos diversos níveis da educação básica.
Acrescenta parágrafo ao artigo 26 da lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para adicionar aos
currículos escolares o tema EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA.
Dispõe sobre a função de Professor de Educação Física e dá outras
providências.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Proibição de ideologia de gênero

Eros Biondini

20/08/2015

Retirado pelo Autor

Regulação de conflitos

Mário Heringer

19/08/2015

Retirado pelo Autor

Valorização dos profissionais da
educação

Mariana Carvalho

04/08/2015

Devolvida ao Autor

Combate à drogadição

Bruna Furlan

30/06/2015

Retirado pelo Autor

Acesso e Permanência – Ensino
Técnico
Acesso e permanência
Financiamento
Prática desportiva

Arthur Virgílio
Bisneto
Veneziano Vital do
Rêgo
Roberto Alves

30/06/2015

Arquivada

02/06/2015

Arquivada

Repercussão tributária
Incentivos fiscais - Acesso e
permanência

Damião Feliciano

07/05/2015

Arquivada

Certificação

Luciano Ducci

28/04/2015

Retirado pelo Autor

Financiamento

Elizeu Dionizio

08/04/2015

Retirado pelo Autor

Ensino-aprendizagem (calendário
escolar)

Pastor Franklin

31/03/2015

Arquivada

Atendimento de populações
específicas (PCD)

Rejane Dias

10/03/2015

Retirado pelo Autor

Novas disciplinas

Renata Abreu

06/03/2015

Retirado pelo Autor

Estrutura curricular

Hissa Abrahão

03/03/2015

Arquivada

Valorização dos profissionais da
educação

Pr. Marco Feliciano

26/02/2015

Arquivada

13/05/2015
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Proposições

PL 457/2015

PL 454/2015
PL 255/2015

PL 184/2015

PL 94/2015

PL 8298/2014

PL 8279/2014
PL 8174/2014

PL 8156/2014

PL 8049/2014

Ementa
Altera a Lei nº 11.947, de 2009, que "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 2004, 11.273, de 2006, 11.507,
de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de
agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 1994; e dá outras providências", para
estender o Programa da Merenda Escolar aos profissionais da educação em
exercício em escolas públicas de educação básica e nas escolas filantrópicas e
comunitárias de educação básica conveniadas com os entes federados.
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, para dispor sobre a realização de exames toxicológicos nos
adolescentes matriculados na rede de ensino.
Torna obrigatória a veiculação de mensagens educativas nos livros e
materiais distribuídos pelo Ministério da Educação e dá outras providências.
Obrigatoriedade da Alfabetização em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
para Professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e
Superior em atividade, no sentido de possibilitar a comunicação direta com
os Portadores de Necessidades Educativas Especiais Surdos e Deficientes
Auditivos e a construção de práticas educativas que favoreçam o processo de
Inclusão Social.
Altera os dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir Educação Política e
direitos básicos de Primeiros Socorros.
Acrescenta o § 10º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos
currículos do ensino fundamental e médio, Educação Cívica.
Acrescenta inciso ao art. 12 da Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional e dá outras providências, para dispor sobre a
guarda gratuita de material escolar individual nos estabelecimentos de ensino
Altera o § 1º do art. 11 da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova
o Plano Nacional de Educação e dá outras providências.
Estabelece a realização, a cada quatro anos, da Conferência Nacional InfantoJuvenil dos Estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio, pelo Governo
Federal, em parceria com os Governos Estaduais.
Altera a Lei nº 11.947/2009, que "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", para estender o Programa
da Merenda Escolar aos profissionais da educação em exercício em escolas
públicas de educação básica e nas escolas filantrópicas e comunitárias de
educação básica conveniadas com os entes federados.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Programas suplementares
Valorização dos profissionais da
educação

Dr. Jorge Silva

25/02/2015

Arquivada

Rômulo Gouveia

25/02/2015

Retirado pelo Autor

Pompeo de Mattos

09/02/2015

Retirado pelo Autor

Atendimento de populações
específicas (PCD)

Cleber Verde

04/02/2015

Arquivada

Novas disciplinas

Renata Abreu

02/02/2015

Retirado pelo Autor

Novas disciplinas

Jaqueline Roriz

17/12/2014

Arquivada

Material escolar

Thiago Peixoto

17/12/2014

Arquivada

Avaliação

Thiago Peixoto

02/12/2014

Retirado pelo Autor

Gestão democrática

Gonzaga Patriota

27/11/2014

Arquivada

Programas suplementares
Valorização dos profissionais da
educação

Sandra Rosado;
Dr. Jorge Silva

29/10/2014

Devolvida ao Autor

Programas suplementares

Insumos
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Proposições

PL 8024/2014

PL 8004/2014

PL 7916/2014

PL 7899/2014

PL 7851/2014

PL 7816/2014

PL 7808/2014

PL 7794/2014
PL 7721/2014

PL 7688/2014

PL 7665/2014

PL 7661/2014

Ementa
Acrescenta o art. 37-A à Lei nº 9.394, de 1996, de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, dispondo sobre a alfabetização de jovens e adultos nas
redes públicas de ensino fundamental.
Altera o caput do art. 3º da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para
assegurar reserva de vagas para pessoas com deficiência auditiva em
instituições federais de ensino.
Dispõe sobre a contratação de APAES e PESTALOZZIS, entidades sem fins
lucrativos, como prestadoras de serviços do Poder Público, com
especialização em educação especial e dá outras providências.
Fica instituída a lei "Iara Iavelberg", alterando a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da
temática "A Ditadura Militar no Brasil e a Violação dos Direitos Humanos" e
dá outras providências.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação - LDB), para dispor sobre educação em tempo integral.
Dispõe sobre o protagonismo juvenil.
Altera a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, determinando a instalação, pelos
estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, de postos de coleta de
lixo eletrônico.
Acrescenta inciso ao art. 12 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras
providências, para dispor sobre a guarda gratuita de material escolar
individual nos estabelecimentos de ensino.
Dispõe sobre medidas de apoio às mães e pais estudantes.
Altera a Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998 e a Lei nº 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para excluir a cobrança das Contribuições de PIS/PASEP
e a redução à alíquota zero da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS das contas de energia elétrica dos
estabelecimentos públicos federais, estaduais, distritais e municipais de
educação e saúde
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a
infraestrutura desportiva adaptada nos estabelecimentos de ensino da
educação básica.
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre sinalização semafórica.
OBS: Obriga a utilização de temporizadores nos equipamentos de sinalização
semafórica localizada próxima do acesso a instituições de ensino públicas ou
privadas.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Ensino-aprendizagem (Modalidade
Educação de Jovens e Adultos)

Iara Bernardi

15/10/2014

Arquivada

Atendimento de populações
específicas (PCD)

Zequinha Marinho

08/10/2014

Arquivada

Atendimento de populações
específicas (PCD)

Romário

27/08/2014

Arquivada

Estrutura curricular

Renato Simões

20/08/2014

Arquivada

Ensino-aprendizagem (jornada
escolar)

Rogério Carvalho

05/08/2014

Arquivada

Participação pública

Sandra Rosado

16/07/2014

Arquivada

Educação ambiental – coleta de
resíduos

Márcio Macêdo

16/07/2014

Arquivada

Material escolar

Onofre Santo
Agostini

15/07/2014

Arquivada

Chico Das Verduras

18/06/2014

Arquivada

Repercussão tributária
Desoneração tributária

Giovanni Queiroz

06/06/2014

Arquivada

Atendimento de populações
específicas (PCD)

Major Fábio

04/06/2014

Arquivada

Infraestrutura – mobiliário urbano

Major Fábio

04/06/2014

Arquivada

Atendimento de populações
específicas
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Proposições

PL 7656/2014

PL 7605/2014
PL 7556/2014

PL 7362/2014

PL 7345/2014

PL 7236/2014

PL 7209/2014

PL 7138/2014
PL 7058/2014
PL 6981/2013

PL 6916/2013

PL 6896/2013

PL 6879/2013

Ementa
Altera a Lei nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica,
previsto na alínea "e" do inciso III do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para viabilizar que todos os Estados e
Municípios, que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir o
valor fixado, recebam, da União, os recursos necessários à complementação
da integralização do aludido piso salarial profissional nacional.
Acrescenta artigo 7º-A à Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para
assegurar reserva de vagas para pessoas com deficiência em cursos de nível
médio técnico e de nível superior em instituições federais de ensino.
Dispõe sobre os direitos e vantagens do profissional do magistério público
readaptado.
Acrescenta o § 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 incluir, nos
currículos do ensino fundamental e médio, o tema trabalho voluntário.
Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional", para incluir como conteúdo
obrigatório do currículo do ensino médio a disciplina de educação no
trânsito.
Altera a redação do § 1º do art. 13 da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de
2008, com relação a condição para candidatura ao cargo de Diretor-Geral de
campus de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, concedendo isenção do
Imposto de Renda sobre a remuneração de professores, nas condições que
estabelece.
Altera o art. 33 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional.
OBS: Inclui a obrigatoriedade do ensino religioso.
Institui o Programa Iniciativa Jovem Empreendedor.
Acresce inciso ao parágrafo único do ao art. 13 da Lei nº 9.795, de 27 de
abril de 1999, para prever a coleta seletiva de lixo eletrônico de pequeno
porte nas escolas.
Altera dispositivos à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor
sobre a obrigatoriedade de inclusão no currículo da educação básica e da
educação fundamental, nos estabelecimentos de ensino que ofertarem
educação em tempo integral, o estudo de raciocínio lógico.
Acresce inciso ao parágrafo único do ao art. 13 da Lei nº 9.795, de 27 de
abril de 1999, para prever a coleta seletiva de lixo eletrônico de pequeno
porte nas escolas.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "Educação para o trânsito", e
dá outras providências.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Financiamento
Valorização dos profissionais da
educação

Vieira da Cunha

03/06/2014

Arquivada

Atendimento de populações
específicas (PCD)
Valorização dos profissionais da
educação

Jorge Corte Real

27/05/2014

Arquivada

Lincoln Portela

14/05/2014

Arquivada

Estrutura curricular

Jaqueline Roriz

03/04/2014

Arquivada

Estrutura curricular

Heuler Cruvinel

02/04/2014

Arquivada

Gestão democrática

Eliene Lima

12/03/2014

Arquivada

Desoneração tributaria
Valorização dos profissionais da
educação

Otavio Leite

27/02/2014

Arquivada

Disciplina - obrigatoriedade

Pedro Uczai

18/02/2014

Retirado pelo Autor

Participação pública

Rogério Carvalho

05/02/2014

Arquivada

Educação ambiental – coleta de
resíduos

Sueli Vidigal

17/12/2013

Retirado pelo Autor

Estrutura curricular

Jaqueline Roriz

10/12/2013

Arquivada

Educação ambiental – coleta de
resíduos

Sueli Vidigal

04/12/2013

Arquivada

Estrutura curricular

Simplício Araújo

04/12/2013

Arquivada

125

Proposições

PL 6797/2013

PL 6668/2013

PL 6589/2013

PL 6533/2013

PL 6477/2013

PL 6439/2013

PL 6178/2013

PL 6162/2013

PL 6570/2013
PL 6003/2013
PL 5960/2013

PL 5907/2013

Ementa
Altera a redação dos arts. 3º e 5º da Lei nº 12.711, de 2012, para dispor sobre
a reserva de vagas para pessoas com deficiência no acesso aos cursos de
nível médio técnico e superior das instituições federais de ensino.
Acrescenta o art. 38-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de
diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre certificação,
através do ENEM ou exame similar a critério de estado federado, para
estudantes que concluem ensino médio pela modalidade de educação de
jovens e adultos.
Estabelece diretrizes para a instituição de programas de reciclagem de
resíduos sólidos na rede pública de educação básica.
Estabelece normas para a aplicação e fiscalização dos recursos da União
repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
Acrescenta artigo à Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, autorizando a
concessão de bolsas de formação inicial e continuada para os demais
profissionais da educação.
Acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.394,de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece diretrizes e bases da educação nacional, de forma a tornar
obrigatória a previsão nos planos de educação de Estados, Distrito Federal e
Municípios, metas e prazos para que cada escola pública de ensino
fundamental e médio tenha, obrigatoriamente, laboratórios de ensino de
ciências e de informática
Altera a Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985, para assegurar aos
estudantes da educação básica o direito de fundar, organizar e participar de
Grêmios Estudantis, proíbe a transferência compulsória de seus dirigentes
durante a vigência de seus mandatos, e dá outras providências.
Altera o art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que 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.
Dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa adicional para alunos com
deficiência em escolas públicas ou particulares e dá outras providências.
Altera os arts. 9º, 35 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de
diretrizes e bases da educação nacional.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, acrescentando o § 8º ao
art. 26, para incluir a Organização Social e Política do Brasil e a Educação
Moral e Cívica como disciplinas obrigatórias no ensino fundamental e médio.
Altera a redação do art. 37 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; e do art. 10 da Lei nº
11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Atendimento de populações
específicas (PCD)

Antonio Brito

20/11/2013

Arquivada

Certificação

Otavio Leite

30/10/2013

Arquivada

Educação ambiental – coleta de
resíduos

Miriquinho Batista

16/10/2013

Arquivada

Financiamento

Artur Bruno

09/10/2013

Arquivada

Valorização dos profissionais da
educação

Sandra Rosado

02/10/2013

Arquivada

Equipamentos

Sandra Rosado

26/09/2013

Arquivada

Gestão democrática

Vieira da Cunha

23/08/2013

Arquivada

Major Fábio

22/08/2013

Arquivada

Romário

15/10/2013

Arquivada

Izalci

17/07/2013

Retirado pelo Autor

Valtenir Pereira

16/07/2013

Arquivada

Iara Bernardi

09/07/2013

Retirado pelo Autor

Programas Suplementares

Atendimento de populações
específicas (PCD)
Avaliação

Novas disciplinas

Financiamento
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Proposições

Ementa

PL 5847/2013

Destina cinquenta por cento da receita do Tesouro Nacional decorrente do
pagamento de participações e dividendos pelas entidades integrantes da
Administração Pública Federal indireta, inclusive os relativos a lucros
acumulados em exercícios anteriores, para o Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FUNDEB.
OBS: Altera as Leis nº 5.537, de 1968 e 9.530, de 1997.
Altera a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 que "institui a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências".
Autoriza o Poder Executivo a instalar no município de Cassilândia o Campus
do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.
Altera o art. 24 da Lei n° 9.394/1996, para introduzir normas para garantir o
atendimento educacional especializado para alunos com altas habilidades ou
superdotação.
Autoriza o Poder Executivo a instalar no município de Bataguassu o Campus
do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.
Dispõe sobre a destinação de recursos para a educação com a finalidade de
cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da
Constituição, e dá outras providências.
Altera as Leis 12.351/10 e 9.478/97, para destinar recursos para à Educação.
Altera o § 1º do art. 8º da Lei nº 7.990/1989, que "Institui, para os Estados,
Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de
geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos
territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica
exclusiva, e dá outras providências." (Art. 21, XIX da CF).
OBS: Autoriza a utilização dos recursos oriundos de compensação financeira
pelo resultado da exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos e
recursos minerais para pagamento de despesas com o desenvolvimento da
educação, inclusive pagamento de salários dos professores do ensino público.
Institui isenção do IPI, da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins para
operações de aquisição de microcomputadores por professores da rede
pública de ensino.
Altera a Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar e dá outras providências, para determinar a ampliação progressiva do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para os profissionais da
educação em exercício em escolas públicas de educação básica.
Acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dispondo
sobre a obrigatoriedade da existência de laboratórios de ensino de
matemática nas escolas públicas de ensino fundamental e médio.
Altera a Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar e dá outras providências, para possibilitar a inclusão dos profissionais
da educação como beneficiários do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE.

PL 5842/2013

PL 5738/2013

PL 5614/2013
PL 5584/2013
PL 5500/2013

PL 5453/2013
PL 5397/2013

PL 5360/2013

PL 5264/2013

PL 5218/2013

PL 5136/2013

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Financiamento

Paulo Rubem
Santiago

27/06/2013

Arquivada

Infraestrutura – espaço físico

Sandro Alex

26/06/2013

Arquivada

Infraestrutura – espaço físico

Akira Otsubo

07/06/2013

Arquivada

Atendimento a populações específicas
(PcD)
Infraestrutura – espaço físico

Eduardo Barbosa

21/05/2013

Arquivada

Akira Otsubo

15/05/2013

Arquivada

Poder Executivo

02/05/2013

Arquivada

Alessandro Molon
Cesar Colnago

24/04/2013
17/04/2013

Arquivada
Arquivada

Eliene Lima

11/04/2013

Arquivada

Fátima Pelaes

02/04/2013

Arquivada

Equipamentos

Stepan Nercessian

21/03/2013

Arquivada

Programas suplementares
Valorização dos profissionais da
educação

Flávia Morais

13/03/2013

Arquivada

Financiamento
Financiamento

Financiamento

Desoneração tributária
Valorização dos profissionais da
educação
Programas suplementares
Valorização dos profissionais da
educação
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Proposições

Ementa

PL 5115/2013

Altera os arts. 36, 41 e 42 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática educação para o trânsito.
Altera a redação do inciso VII do art. 12 da Lei nº 9.394, de 1996, para
dispor sobre o acesso, em meio eletrônico, ao registro de frequência e
rendimento escolar dos alunos da educação básica.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
OBS: Permite que os alunos aprovados em processos seletivos de
universidades públicas possam ingressar na graduação antes da conclusão do
ensino médio, desde que tenham concluído o segundo ano do ensino médio.
Altera o art. 50-B da Lei nº 9.478, de 1997, incluído pela Medida Provisória
nº 592, de 2012, para determinar que sejam destinados às áreas da educação e
da saúde os recursos obtidos a partir dos royalties e da participação especial
devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos. ... OBS: Fixa 50% (cinquenta por cento) para educação e
50% (cinquenta por cento) para saúde.
Autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia no município de Novo Gama - GO, na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE-DF, e dá outras
providências.
Autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia no município de Cidade Ocidental - GO, na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE-DF, e dá outras
providências.
Autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia no município de Valparaíso de Goiás - GO, na Região Integrada
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE-DF, e dá outras
providências.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
OBS: Permite que os alunos aprovados em vestibulares de universidades
públicas ingressem na graduação, antes da conclusão do ensino médio, desde
que tenham concluído o segundo ano do ensino médio.
Altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, e a Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, para instituir um novo critério para aplicação das receitas
distribuídas para Estados, Municípios e União.
Altera a Lei nº 12.734, de 30 de novembro de 2012, para destinar maior
parcela dos royalties e da participação especial decorrentes da produção de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos para os fundos
especiais e para a área de educação, e dá outras providências.

PL 5080/2013

PL 4991/2013

PL 4979/2013

PL 4902/2012

PL 4889/2012

PL 4890/2012

PL 4888/2012

PL 4870/2012

PL 4867/2012

PL 4808/2012

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Estrutura curricular

Izalci

08/03/2013

Arquivada

Estrutura curricular

Onofre Santo
Agostini

28/02/2013

Arquivada

Permanência – frequência

Major Fábio

20/02/2013

Arquivada

Gonzaga Patriota

19/02/2013

Carmen Zanotto;
Arnaldo Jordy

19/12/2012

Arquivada

Policarpo

19/12/2012

Arquivada

Policarpo

19/12/2012

Arquivada

Policarpo

19/12/2012

Arquivada

Gonzaga Patriota

18/12/2012

Arquivada

Sibá Machado

18/12/2012

Arquivada

Ângelo Agnolin

05/12/2012

Arquivada

Certificação

Financiamento

Infraestrutura – espaço físico

Infraestrutura – espaço físico

Infraestrutura – espaço físico

Certificação

Financiamento

Financiamento
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Proposições
PL 4776/2012

PL 4718/2012

PL 4711/2012
PL 4681/2012
PL 4676/2012

PL 4671/2012

PL 4609/2012

PL 4601/2012

PL 4516/2012

PL 4435/2012

PL 4427/2012

PL 4097/2012

PL 4025/2012
PL 4204/2012

Ementa
Acrescenta parágrafo único ao art. da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e
bases da educação nacional, para dispor sobre o acesso a recursos de
tecnologia assistiva na educação especial.
Acrescenta artigos às Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de
22 de dezembro de 2010, para determinar que sejam destinados à educação
os recursos obtidos a partir dos royalties e da participação especial devidos
em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.
Determina que os recursos oriundos da distribuição dos Royalties do Petróleo
e Participação Especial sejam obrigatoriamente aplicados em Educação.
Dispõe sobre a destinação de recursos das participações governamentais do
Ministério da Educação.
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 determinar que
cabe aos estabelecimentos de ensino fundamental e médio colocar à
disposição da comunidade escolar o texto integral do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
Altera as Leis nº 9.478, de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010,
vinculando as receitas de royalties e de participação especial dos contratos de
concessão e de partilha de exploração de petróleo e gás natural.
Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, determinando a implementação,
pelos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, de Programa de
Ecoeficiência.
Altera a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que "Dispõe sobre a
universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país", para
tornar obrigatória a disponibilização de exemplares da Constituição Federal
nas bibliotecas escolares.
Institui o Programa "Horta na Escola", que dispõe sobre medidas de
incentivo à utilização de hortas nas escolas como meio de promoção da
educação e do desenvolvimento, acrescendo o inciso VII, no art. 11, da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Acrescenta § 5º ao art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a
oferta de educação a distância no ensino fundamental e médio.
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, a fim de assegurar aos
docentes da rede pública de ensino básico o direito à alimentação escolar.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional para dispor sobre a educação
nutricional.
Proíbe a exigência de substituição dos livros didáticos por tablets nas
instituições de ensino fundamental, médio e superior.
Dispõe sobre a criação de programa de atividades desportivas no âmbito dos
estabelecimentos de ensino, no período de férias escolares.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Thiago Peixoto

28/11/2012

Arquivada

Raul Henry

14/11/2012

Arquivada

Otavio Leite

13/11/2012

Arquivada

Bruno Araújo e
outros
Giroto

07/11/2012

Arquivada

07/11/2012

Arquivada

Alice Portugal e
outros

07/11/2012

Arquivada

Edson Pimenta

30/10/2012

Arquivada

Major Fábio

30/10/2012

Arquivada

Homero Pereira

10/10/2012

Arquivada

Professor Victório
Galli

18/09/2012

Arquivada

Jilmar Tatto

17/09/2012

Arquivada

Valadares Filho

20/06/2012

Arquivada

Equipamentos

Márcio Marinho

06/06/2012

Retirado pelo Autor

Prática desportiva

Márcio Macêdo

11/07/2012

Arquivada

Atendimento de populações
específicas (PCD)

Financiamento

Financiamento
Financiamento

Insumos

Financiamento

Educação Ambiental

Insumos

Ensino-aprendizagem (prática
educativa)

Ensino-aprendizagem (ensino à
distância)
Programas suplementares
Valorização dos profissionais da
educação
Estrutura curricular
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Proposições

Ementa

Tema

Autor

Apresentação

Situação

PL 4182/2012

Institui a Política Nacional de Empreendedorismo, a ser desenvolvida em
todas as escolas técnicas e de nível médio do território nacional.
Altera os arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
considerar como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com alimentação
escolar.
Acrescenta parágrafo ao art. 59 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
de diretrizes e bases da educação educacional, para dispor sobre a
obrigatoriedade de existência de condições de acessibilidade, de mobiliário
escolar e de equipamentos adequados para estudantes portadores de
deficiência.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da disciplina "Direitos Humanos"
nas escolas públicas iniciada no ensino fundamental.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da língua espanhola nas escolas
públicas iniciada no ensino fundamental.
Acrescenta § 3º ao art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
dispor sobre programas que assegurem o acesso dos profissionais do
magistério a livros, materiais e eventos relevantes para o exercício
profissional
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que "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",
para permitir a participação dos profissionais da educação na alimentação ...
OBS: Permitir que o alimento excedente da merenda escolar seja consumido
pelos profissionais da educação.

Atividade econômica

Giovani Cherini

11/07/2012

Arquivada

Audifax

06/06/2012

Arquivada

Romero Rodrigues

22/03/2012

Arquivada

Novas disciplinas

Enio Bacci

09/03/2012

Arquivada

Disciplina - obrigatoriedade

Enio Bacci

01/03/2012

Arquivada

Romero Rodrigues

07/02/2012

Arquivada

Sandra Rosado

02/02/2012

Arquivada

Apresentação

Situação

23/03/2016

Arquivada

12/07/2013

Arquivada

PL 4031/2012

PL 3512/2012

PL 3400/2012
PL 3321/2012
PL 3144/2012

PL 3114/2012

Programas suplementares
Financiamento

Atendimento de populações
específicas (PcD)

Valorização dos profissionais da
educação

Programas suplementares
Valorização dos profissionais da
educação

2 Projetos de Lei originários do Senado, que foram arquivados na Câmara dos Deputados:
Proposições

Ementa

Tema

Autor

PL 4822/2016

Acrescenta parágrafo único ao art. 15 da Lei nº 9.394, de 1996, para regular a
extinção de unidades escolares públicas de educação básica, a reestruturação
de sua oferta de escolarização e o destino de seu patrimônio.
Acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, para determinar a
universalização progressiva do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a
todos os concluintes do ensino médio.

Infraestrutura espaço físico

Senado Federal Vital do Rêgo
(PLS 10/2012)
Senado Federal Anibal Diniz
(PLS 696/2011)

PL 5956/2013

Avaliação

130

6 Projetos de Lei transformados em norma jurídica
Proposições

Ementa

PL 4251/2015

Altera a remuneração, as regras de promoção, as regras de incorporação de
gratificação de desempenho a aposentadorias e pensões de servidores
públicos da área da educação, e dá outras providências.
OBS: Altera as Leis n º 12.772, de 2012; 11.784, de 2008; 11.091, de 2005;
12.702, 2012; 11.357, de 2006.
Altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre o ingresso
de pessoas com deficiência nas universidades federais e nas instituições
federais de ensino técnico de nível médio.
Concede auxílio especial e bolsa especial de educação aos dependentes dos
militares da Marinha do Brasil falecidos no acidente ocorrido em fevereiro de
2012 na Estação Antártica Comandante Ferraz - EACF.
Altera a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
para dispor sobre a identificação, o cadastramento e o atendimento aos alunos
com altas habilidades ou superdotação na educação básica e superior.
Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal; sobre a Carreira do Magistério Superior, de que trata a Lei nº 7.596,
de 1987; sobre o Plano de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico e sobre o Plano de Carreiras de Magistério do Ensino
Básico Federal, de que trata a Lei nº 11.784/2008; sobre a contratação de
professores substitutos, visitantes e estrangeiros; de que trata a Lei nº 8.745,
de 1993; sobre a remuneração das Carreiras e Planos Especiais do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, de que trata a Lei n 11.357/2006;
altera remuneração do Plano de Cargos Técnico-Administrativos em
Educação; e dá outras providências. NOVA EMENTA: Dispõe sobre a
estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal; sobre a
Carreira do Magistério Superior, de que trata a Lei nº 7.596/1987; sobre o
Plano de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico e sobre o Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico
Federal, de que trata a Lei nº 11.784/2008; sobre a contratação de professores
substitutos, visitantes e estrangeiros, de que trata a Lei nº 8.745/1993; sobre a
remuneração das Carreiras e Planos Especiais do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, de que trata a Lei nº 11.357/2006; altera
remuneração do Plano de Cargos Técnico-Administrativos em Educação;
altera as Leis nºs 8.745/1993, 11.784/2008, 11.091/2005, 11.892/2008,
11.357/2006, 11.344/2006, 12.702/2012, e 8.168/1991; revoga o art. 4º da Lei
nº 12.677/2012; e dá outras providências.

PL 2995/2015

PL 6645/2013

PL 4700/2012

PL 4368/2012

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Poder Executivo

31/12/2015

Transformado em Norma
Jurídica
(Lei 13.325/2016)

Senado Federal
Cássio Cunha Lima
(PLS 46/2015)

15/09/2015

Poder Executivo

25/10/2013

Senado Federal
Marcelo Crivella
(PLS 254/2011)
Poder Executivo

12/11/2012

Transformado em Norma
Jurídica
(Lei 13.409/2016)
Transformado em Norma
Jurídica
(Lei 13.065/2014)
Transformado em Norma
Jurídica
(Lei 13.234/2015)
Transformado em Norma
Jurídica
(Lei 12.772/2012)

Valorização dos profissionais da
educação

Atendimento de populações
específicas (PCD)
Atendimento de populações
específicas
Atendimento de populações
específicas (PCD)
Valorização dos profissionais da
educação

31/08/2012
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Proposições

Ementa

Tema

PL 3534/2012

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.

Atendimento de populações
específicas

Autor

Apresentação

Situação

Poder Executivo

22/03/2012

Transformado em Norma
Jurídica
(Lei 12.960/2014)

1 Projeto de Lei originário do Senado, aprovado na Câmara, porém vetado totalmente pelo Poder Executivo
Proposições

Ementa

PL 4263/2012

Acrescenta parágrafo único ao art. 55 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para obrigar as escolas de educação
básica a identificar, no ato da matrícula, as pessoas autorizadas a ingressar no
estabelecimento de ensino para cuidar de assuntos de interesse do aluno.

Tema

Autor

Apresentação

Situação

Senado Federal
Paulo Bauer
(PLS 572/2011)

06/08/2012

Vetado totalmente

Responsabilidade
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica no Brasil, possui uma importância
fundamental, pois para a maioria dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos (65,4%), está é a última etapa
de ensino antes do ingresso no mercado de trabalho, e para 34,6% (número bruto de matrículas no
ensino superior para população de 18-24 anos) é uma etapa preparatória basilar para adentrar na
Educação Superior (IBGE, 2014). Alvo de discussões e embates históricos, o Ensino Médio é, como
a educação em geral, um espaço de disputa política, em que aflora distintos interesses e objetivos de
acordo com diferentes visões de mundo e governos que ocupam temporariamente o Estado.
O Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI), portanto, é uma política – no sentido de uma
ação governamental que envolve poder, administração e organização – que expressa determinados
objetivos e finalidades para o Ensino Médio. O PROEMI, instituído pela Portaria nº 971, de 9 de
outubro de 2009, amparado, sobretudo, pela Proposta de Redesenho Curricular (PRC) a partir dos
Campos de Integração Curricular (CIC), tem como objetivo, de acordo com o documento orientador,
promover a “[...] elaboração do redesenho curricular nas escolas [públicas estaduais e distritais] de
Ensino Médio, na medida em que dissemina a cultura para o desenvolvimento de um currículo mais
dinâmico e flexível [...]” (BRASIL, 2016a, p. 3).
O objetivo, portanto, deste estudo analítico é verificar como as escolas estão compreendendo
e formulando suas PRCs no âmbito do PROEMI (2016/2017), identificando as ações e atividades de
cada CIC obrigatório. Assim, este documento está estruturado da seguinte maneira: é apresentada a
metodologia adotada, em que são explicados os critérios de seleção e análise das escolas.
Posteriormente, são apresentados os dados e informações das escolas de acordo com cada estado,
divididos em regiões geográficas, em que são destacadas o conteúdo das PRCs e CICs obrigatórios
das escolas, com ênfase nas ações e a atividades.
A seguir é realizada a análise das PRCs das escolas, refletindo sobre como as escolas
compreenderam ou não a proposta do PROEMI, considerando que há uma distância entre a política
e sua aplicação no contexto da escola; o intuito é compreender os limites e as possibilidades da
aplicação dos documentos orientadores na prática. Após está análise, são propostas categorias para
os objetivos, metodologias, conteúdos e recursos materiais utilizados nas PRCs das escolas, a fim de
sintetizar como as instituições estão realizando o PROEMI no contexto da prática. Por fim, são
apresentadas condições finais sobre o estudo analítico e as referências bibliográficas consultadas.
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2. METODOLOGIA

De acordo com Demo (1989) a metodologia é o estudo dos caminhos e instrumentos usados
para fazer ciência que questiona os limites e possibilidades do método. Toda pesquisa, portanto,
possui também possibilidades e limites de acordo com o método adotado, o que também implica uma
discussão teórica a partir do conteúdo, informação ou dado coletado. Uma pesquisa preocupa-se com
o grau de fidedignidade entre o material pesquisado e o estudo analítico realizado, objetivando
elaborar um trabalho representativo da temática estudada. Destaca-se também, que a pesquisa pode
apontar a complexidade e os limites da aplicação da política no contexto da prática, como no caso do
PROEMI em questão.
Desse modo, para a elaboração deste documento técnico, contendo um estudo analítico da
PRC das escolas participantes do PROEMI, foi adotada uma metodologia qualitativa baseada nos
seguintes critérios:
a) com relação a situação da escola, foram selecionadas aquelas aptas a participarem do
PROEMI (2016-2017);
b) a partir dessa triagem inicial, com relação ao status da adesão, foram selecionadas as
escolas pagas, ou seja, aqueles que receberam os recursos financeiros do PROEMI 2016/2017;
c) após essa segunda triagem, com relação ao status da PRC, foram selecionadas as escolas
com o PRC aprovado pela Secretaria Estadual - com esses três critérios, no âmbito dos 26 estados
e do Distrito Federal, totalizaram 8.248 escolas;
d) por fim foi adotado um último critério para reduzir a amostra a fim de permitir um estudo
analítico da PRC – foram escolhidas duas escolas do PROEMI de cada estado, a primeira e a
última colocada no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM1).
Assim, foram analisadas 532 PRCs das escolas participantes do PROEMI no Brasil. Para
realização da atividade 1 – análise das PRCs implementadas pelas escolas do PROEMI, identificando
as ações e propostas no CICs obrigatórios – foram sistematizadas as informações disponíveis no
PDDE Interativo3 e utilizado o documento orientador do PROEMI (BRASIL, 2016a). Para realização
da atividade 2 – proposição de categorias para os objetivos, metodologias, conteúdos e recursos
materiais utilizados nas PRCs pelas escolas do PROEMI – foram utilizados os materiais do PDDE

1

De acordo com a Portaria Inep n.º 507/2016, para terem seus resultados divulgados, as escolas precisam possuir,
concomitantemente, pelo menos dez alunos participantes do Enem 2015 e uma taxa de participação igual ou superior a
50%.
2
O estado do Amapá teve apenas uma escola participante analisada, pois das 4 escolas com PRC aprovado pela Secretaria
Estadual de Educação, apenas uma teve nota divulgada no ENEM.
3
É necessário esclarecer que o conteúdo das PRCs constantes no PDDE Interativo possui vários erros de digitação e
frases inacabadas. Esse conteúdo, portanto, foi reproduzido neste documento da forma como estava disponível no PDDE
Interativo, a fim de manter as informações tal como foram divulgadas.

5

Interativo e o documento orientador dos CICs (BRASIL, 2016b), para subsidiar as reflexões sobre as
categorias recorrentes.
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3. PROPOSTAS DE REDESENHO CURRICULAR (PRC) IMPLEMENTADAS PELAS
ESCOLAS DO PROEMI, IDENTIFICANDO AS AÇÕES E ATIVIDADES
PROPOSTAS NOS CAMPOS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR OBRIGATÓRIOS

Antes de apresentar os dados das escolas que foram analisadas, é pertinente esclarecer que a
participação dos estabelecimentos escolares no PROEMI é por adesão e depende dos critérios
estabelecidos pelo Programa (BRASIL, 2016A). As Secretarias Estaduais de Educação sinalizam as
instituições escolares no PAR/SIMEC que estão aptas a solicitarem a adesão pelo PDDE Interativo.
As escolas selecionadas devem elaborar uma Proposta de Redesenho Curricular (PRC), que deverá
ser aprovada pela Secretaria Estadual de Educação. O valor do recurso financeiro a ser pago a escola
(custeio e capital4), que varia entre R$10.000 e R$140.000, depende do número total de alunos
matriculados e da carga-horária da jornada escolar adotada, 5 horas ou 7 horas diárias.
Destaca-se a PRC, objeto desta análise, que intenta ampliar a carga-horária atual do Ensino
Médio, que é de 2.400 horas, para o mínimo de 3.000 horas (adoção da jornada de 5h diárias) e para
4.200 horas (adoção da jornada de 7h diárias). A PRC deverá ser elaborada de acordo com o modelo
proposto pelo Ministério da Educação (MEC), em que foram definidos os Campos de Integração
Curricular (CIC): I - Acompanhamento Pedagógico (Língua Portuguesa e Matemática); II - Iniciação
Científica e Pesquisa; III - Mundo do Trabalho; IV - Línguas Adicionais/Estrangeiras; V - Cultura
Corporal; VI - Produção e Fruição das Artes; VII - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital;
VIII - Protagonismo Juvenil.
As escolas devem adotar 4 CICs obrigatórios e pelo menos 1 adicional (e no máximo 4). O
PROEMI sugere que os obrigatórios sejam: I - Acompanhamento Pedagógico (Língua Portuguesa e
Matemática); II -Iniciação Científica e Pesquisa; III - Mundo do Trabalho; e VIII - Protagonismo
Juvenil. Todavia, os CICs II, III e VIII podem ser modificados, exceto o número I que deve ser
adotado por todas as escolas participantes.
De acordo com o documento orientador, as ações de cada CIC devem visar à interação direta
com o estudante, mas também podem incluir ações de formação dos professores e adequação dos
ambientes escolares. As ações devem estar integradas as áreas de conhecimento presentes nas
orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). De acordo com
documento, o redesenho curricular deve reafirmar a importância dos conteúdos específicos de cada
disciplinar escolar, mas também promover integração e diálogo entre as áreas a fim de quebrar com
a fragmentação existente no Ensino Médio (BRASIL, 2016b).

4

Os recursos de capital (investimento), são recursos aplicados no patrimônio, tais como obras, construções, instalações e
aquisição de equipamentos e materiais permanentes; e os recursos de custeio (correntes) são aqueles aplicados nas
despesas com contratos de prestação de serviços, como a aquisição de materiais de consumo, por exemplo.
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De acordo com o documento orientador, as ações e atividades propostas em cada CIC, devem
ser articuladas com o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia, dimensões da formação humana
(BRASIL, 2016b). Assim, considerando que o objetivo desta análise é verificar como as escolas estão
implementando o PROEMI, identificando as ações e atividades nos Campos de Integração Curricular
(CICI) obrigatórios, a seguir são apresentados os dados de 53 escolas (como já explicado na
metodologia), por região e estados, que subsidiarão o estudo analítico realizado. São apresentadas as
informações sobre os critérios metodológicos (posição no ENEM 2015), os dados da escola (código
INEP, nome, localização, número de alunos e valor do repasse financeiro) e as ações e atividades de
cada Campo de Integração Curricular (obrigatórios).

3.1.

Norte
a) Acre - 40 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 53 escolas contempladas
pelo PROEMI

Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (9712º5) - 1ª colocação na
média geral das escolas públicas do Acre

Dados
Código INEP: 12012181
Escola:ESC PROF JOSE RODRIGUES LEITE
Município: RIO BRANCO, Unidade Federativa: AC, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 998
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 70.000,00 ( Capital: R$ 21.000,00, Custeio R$ 49.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 1

5

CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

ATIVIDADES

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Garantir apoio pedagógico em Língua
Portuguesa e Matemática para alunos
em situação crítica com aulas no contra
turnos.

Realizar atividades de Língua Portuguesa e
Matemática no contraturno para atender às
necessidades de aprendizagem dos
estudantes que apresentam padrão de
desempenho “abaixo do básico” ou

Colocação nacional que a escola ocupa no ENEM 2015.
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Realizar pesquisa e estudo,
interdisciplinar, sobre as temáticas
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentáveis, objetivando a ampliação
dos conhecimentos.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Introduzir a metodologia científica aos
conhecimentos dos alunos através da
realização de pesquisa, de problemas
e/ou fatos do cotidiano do aluno.

“básico”. Realizar levantamento diagnóstico
para preparar as turmas para o apoio
pedagógico. As atividades serão
coordenadas por professores informados
pela escola, desenvolvidas no formato de
oficinas, com material produzido e
selecionado, assim como também será
realizado uma formação para os professores
de Língua Portuguesa e Matemática por
técnicos da secretaria; Realizar no final das
oficinas avaliação para diagnosticar os
avanços realizados.
Realizar um projeto de pesquisa e estudo
interdisciplinar para o desenvolvimento de
atividades e produção com os alunos do 10
ano; Será dividido as temáticas em grupos
de alunos e distribuído suas tarefas; A
pesquisa terá como base os eixos:
Reciclagem do Lixo no meio ambiente,
Compostagem e resíduos como pilhas e
metais pesado; A metodologia utilizada será
com coleta de dados, entrevistas, elaboração
de Quadros, gráficos e produção de textos;
Será realizada uma mostra com os resultados
da produção e apresentados para a
comunidade, com divulgação nos murais,
com fotografias, Construção de ligeiras para
cada tipo de objeto, edições de textos e
vídeos; Avaliar os alunos através da
participação, produções e desempenho nas
atividades.
Realizar um projeto interdisciplinar
objetivando ampliar conhecimentos
matemáticos no cotidiano; As temáticas para
o desenvolvimento das atividades com os
alunos do 1º Ano será, Sólidos Geométricos;
Serão divididos em grupos os alunos, para a
pesquisa e estudo das suas tarefas e
produções; Produzirão as temáticas e irão
relacionar com a arquitetura acreana;
Desenvolverão os cálculos das medidas, área
total, volume, superfície e serão
apresentados através de fotos e maquetes
produzidos em escalas Matemáticas. Avaliar
os alunos através da participação, produções
e desempenho nas atividades. No 2º Ano
será, Jogos Matemáticos; serão divididos em
grupos os alunos, para a pesquisa e estudo
das suas tarefas e produções; produzirão as
temáticas e irão relacionar com o dia a dia;
desenvolverão jogos de cálculos, de lógica,
de estratégias e serão apresentados através
de fotos e maquetes. A avaliação dos alunos
será através da participação, produções e
desempenho nas atividades. No 3º Ano será,
Álgebra; serão divididos em grupos com a
parceria dos professores do 80Periodo de
matemática da UFAC, para a pesquisa e
estudo das suas aplicações no dia a dia,
evidenciar as origens, aplicações e várias
formas de visualizar este procedimento
interativo, desde a manipulação de materiais
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Elaborar um projeto de estudo e de
pesquisa interdisciplinar, com a
temática "Doenças decorrentes da falta
de saneamento e distúrbios da
alimentação inadequada”, com vistas à
ampliação de conhecimentos da
problemática e propor soluções.

Mundo do Trabalho

Realizar pesquisa e registro sobre o
Mundo das Profissões, com vistas a
orientação vocacional e reflexão os
alunos ao futuro mercado de trabalho.

Produção e Fruição das
Artes

Produzir oficinas com atividades
criativas e de produção nas linguagens
artísticas: Artes Visuais, Música,
Dança e Teatro.

concretos, passando por aplicações
geométricas, até atingir o Cálculo Numérico,
como um dos procedimentos iterativos na
resolução de equações lineares. ;
desenvolverão com base nos descritores, os
cálculos envolvendo equações, funções e
outros. Avaliação dos alunos será através da
participação, produção e desempenho nas
atividades.
Realiza um projeto de pesquisa e estudo
interdisciplinar para o desenvolvimento de
atividades e produção com os alunos do 3º
ano; Será dividido as temáticas em grupos
de alunos e distribuído suas tarefas; A
pesquisa terá como base os eixos: Doenças
hídricas, Anorexia e bulimia; Os alunos do
2º ano; A pesquisa terá como base os eixos:
Desnutrição e Obesidades atividades serão
desenvolvidas através de levantamentos de
dados com entrevistas e questionários, na
comunidade, setores, órgãos públicos,
internet, residência dos alunos; Será
tabulado os dados dos levantamentos, com
produção de textos, Quadros, gráficos,
Cálculo do IMC, registros fotográficos,
vídeos e outros; Os resultados da pesquisa
serão apresentados para a comunidade
escolar, no site da escola e na Feira Viver
Ciências.
Elaborar um roteiro de projeto de estudo e
pesquisa com a parceria do SENAI, sobre o
Mundo das Profissões, Carreiras
Profissionais, Jovens e o Mercado de
trabalho; Organizar uma oficina sobre a
temática relativas ao mundo do trabalho,
para conhecimento e montagem de um
portfólio ou relatório; Elencar todos os itens
a serem levantados na pesquisa e estudo;
Dividir as temáticas por séries para a
realização da pesquisa e montagem da
atividade; Realizar uma exposição em
murais ou estandes com os resultados
estudados, levantados e divulgar para
comunidade escolar; Realizar uma palestra
sobre a temática com professor de
Sociologia; Avaliar as atividades através da
participação e montagem do portfólio ou
relatório.
Organizar um projeto envolvendo contexto
cultural e artístico no brasil e no mundo,
atendendo as especificidades das orientações
Curriculares de Artes; Realizar Pesquisas
musicais, cultural e artística, para reflexões e
montagem de um espetáculo teatral e
musical e de dança; Selecionar após a
pesquisa e estudo os vários estilos musicais,
canto e coral e teatral, e de danças, para
formar os grupos de acordo com os
interesses, aptidão e habilidades nas turmas
e séries; Realizar oficinas com atividades
criativas e de produção, nas quatro áreas das
linguagens artísticas: Artes Visuais, música,
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Dança e teatro; O desenvolvimento de
atividades e produção com os alunos do 10
ano; Será dividido as temáticas em grupos
de alunos e distribuído suas tarefas; A
pesquisa terá como base o eixo: Artes
Visuais; Os alunos do 2º ano, A pesquisa
terá como base os eixos: Dança e Música;
Os alunos do 3º ano, A pesquisa terá como
base o eixo: Teatro; organizar paródias
musicais; definição das músicas e nome dos
grupos; idealização e confecção do figurino;
Realizar oficinas com os grupos de canto e
coral, teatral, musical e de dança para os
ensaios; Buscar parcerias com banda de
música da Polícia Militar para orientar e
realizar uma oficina com os grupos de canto
e Coral; Realizar um “ Festival, no Mundo
das Artes ” com apresentações e
demonstração dos resultados da
aprendizagem; Registrar através de vídeos,
imagens, textos, ensaios do evento e
divulgar nas mídias locais.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 – 40ª colocação na média geral
das escolas públicas do Acre

Dados
Código INEP: 12018163
Escola:ESC SAO MIGUEL
Município : XAPURI, Unidade Federativa : AC, Rede : Estadual
Localização: Rural
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 36
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 11.000,00 ( Capital: R$ 3.300,00, Custeio R$ 7.700,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 2
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)
Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Garantir apoio pedagógico em Língua
Portuguesa e Matemática para alunos
em situação crítica.

Realizar atividades de Língua Portuguesa e
Matemática no contraturno para atender às
necessidades de aprendizagem dos
estudantes que apresentam padrão de
desempenho “abaixo do básico” ou
“básico”. Realizar levantamento diagnóstico
e preparar as turmas para o apoio
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Realizar um projeto de pesquisa
interdisciplinar nas áreas de Ciências
da Natureza, envolvendo os conteúdos
das orientações curriculares.

Mundo do Trabalho

Realizar pesquisa e registro sobre o
Mundo das Profissões, com vistas a
orientação vocacional e reflexão os
alunos ao futuro mercado de trabalho

Produção e Fruição das
Artes

Organizar projetos temáticos que
envolvam a cultura corporal,
dialogando com as orientações
Curriculares de Educação Física.

pedagógico; As atividades serão
coordenadas por professores informados
pela escola, desenvolvidas no formato de
oficinas, com material produzido e
selecionado, assim como também será
realizado uma formação para os professores
de Língua Portuguesa e Matemática por
técnicos da secretaria; Realizar no final das
oficinas avaliação para diagnosticar os
avanços realizados.
Realizar estudo e pesquisa, objetivando
despertar no educando a curiosidade
científica, treinando-os na utilização de
metodologia científica, estimulando-os a
formular questões científicas, baseadas na
realidade cotidiana por eles vivenciada e
para que possam experimentar na prática os
conteúdos estudados na teoria em sala de
aula; Elencar todos os itens das áreas de
ciências da natureza para o levantamento do
estudo; Dividir a turma em grupos e
distribuir as tarefas da temática para serem
executadas pelos alunos; Utilizar produção
de textos, imagens, vídeos, maquetes,
experiências e outros recursos; Realizar uma
Feira de ciências com apresentação os
resultados da pesquisa na comunidade
escolar com a participação dos pais.
Elaborar um roteiro de projeto de estudo e
pesquisa, sobre o Mundo das Profissões e
Mercado de trabalho; Organizar uma oficina
sobre a temática relativas ao mundo do
trabalho, para conhecimento e montagem de
um portfólio; Elencar todos os itens a serem
levantados na pesquisa e estudo; Realizar
uma exposição em murais com os resultados
estudados, levantados e divulgados para
comunidade escolar; Executar uma palestra
com professores de Sociologia e Filosofia
sobre a temática;
Implementar projetos de estudo e pesquisa,
com temáticas da atualidade, envolvendo as
orientações curriculares de ciências da
natureza, como por exemplo, anorexia,
bulimia, obesidade, desnutrição,
anabolizantes, suplementos, alimentação
saudável, musculação, e outras atividades
afins; Elencar todos os assuntos que serão
pesquisados para compor o projeto; Realizar
pesquisa para produção de textos, imagens,
levantamentos estatísticos sobre as
temáticas; Realizar seminários, debates e
campeonatos esportivos.
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b) Amazonas – 109 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 29 escolas
contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (7.902º) – 41ª colocação na
média geral das escolas públicas do Amazonas

Dados
Código INEP: 13080563
Escola:ESCOLA ESTADUAL MARCANTONIO VILACA
Município: MANAUS, Unidade Federativa: AM, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 56.000,00 (Capital: R$ 16.800,00, Custeio R$ 39.200,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 3
CAMPOS DE INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento Pedagógico
(Língua Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Oficina de redação e prática da
oralidade.

Oficina de redação e prática da oralidade,
na qual serão tratados temas relacionados
às técnicas da língua portuguesa, em sua
forma escrita e oral a alunos dos
primeiros, segundos e terceiros anos do
ensino médio. Os temas propostos para
reflexão passarão sempre pelas seguintes
etapas: pesquisa bibliográfica, discussões
orais em grupos e em plenário e
produção textual. Trata-se da elaboração
de Oficina cujo objetivo é desenvolver,
no público alvo, competências e
habilidades para o uso da linguagem
padrão portuguesa, capacitando-os para o
ato da comunicação escrita e oral, tanto
em grupos sociais variados quanto para o
prosseguimento dos estudos, de
preparação para as Olimpíadas de Língua
Portuguesa e para o mercado de trabalho.
Estas atividades de oficinas serão
desenvolvidas em intervalos de oito em
oito dias, no decorrer do ano de 2017,
orientada por professor de português e de
literatura, da área de Linguagens.
Priorizar-se-á para o aprendizado de
técnicas redacionais o aprender por meio
do fazer, do acúmulo de experiências já
existentes no aluno em sua inter-relação
com seus grupos sociais, inserindo-se no
processo as técnicas gramaticais
adequadas da construção redacional,
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Realizar a oficina O lúdico da
Matemática.

como: estruturação de frases; períodos,
parágrafos paralelismo gramatical e
sintático, utilizando-se de gêneros como:
crônicas, artigos de opinião, poesia,
contos, bem como as estruturas textuais
afins, tarefa que ficará a cargo de
professor de Língua Portuguesa. A estas
competências serão acrescidas outras,
que ficarão a cargo de professor de
Literatura, como: as estruturas lógicas do
discurso: coerência, coesão e unidade
temática, domínio de técnicas da
oralidade, técnicas de persuasão por
meio da construção de premissas e
afirmações. As avaliações serão
contínuas, considerando-se aspectos
como: coerência, coesão e unidade
temática e percepção de argumentação,
tanto na oralidade como na produção
escrita.
O Lúdico da Matemática será explorado
por meio de oficina das Ciências Exatas
destinada a alunos de 1ª a 3ª série do
Ensino Médio, atividade está dividida em
quatro etapas: dinâmicas de
sensibilização às atividades práticas,
atividades práticas (jogos e desafios
lógicos), reflexão acerca das
competências presentes nas atividades
práticas e ressignificação das
competências. Objetiva-se com estas
ações contribuir para o aperfeiçoamento
do raciocínio lógico-matemático e da
cultura corporal do estudante, por meio
de atividades que agucem sua
sensibilidade, sua criatividade e seu
padrão estético em relação às formas e
suas dimensões, bem como a adequação
de sua postura corporal no
desenvolvimento das atividades
propostas. Estas ações serão
desenvolvidas em intervalos de oito em
oito dias, no decorrer do ano de 2017, no
turno vespertino. As atividades ficarão a
cargo do professor da disciplina de
Matemática. A proposta de trabalho
consiste em associar teoria e prática para
melhor compreensão da geometria plana
e espacial. Partindo-se desse pressuposto,
o primeiro encontro de cada uma das três
primeiras semanas de cada mês será
realizada dinâmica de sensibilização às
atividades práticas com todos os
membros da referida oficina; o segundo
encontro das três primeiras semanas de
cada mês será destinado às atividades
práticas; os três últimos encontros da
última semana de cada mês serão
destinados à reflexão com mediação do
professor orientador e para a
ressignificação das competências
trabalhadas no decorrer de cada mês. Os
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Iniciação Científica e Pesquisa

Projeto de pesquisa, Reativação e
ampliação dos Jardins da Escola
Marcantonio Vilaça I

participantes serão distribuídos em
equipes; cada equipe participará de jogos
de construção e de fixação das
sequências dos mesmos, com níveis
diferentes de dificuldades a cada
encontro. Será feita breve introdução
sobre o assunto trabalhado a cada
momento para que os participantes
tomem conhecimento dos conceitos e das
regras de cada jogo. Dentre os jogos
selecionados encontram-se o dominó, a
dama, o xadrez, jogos de lógica com
palitos de fósforos e o tangram. Pelas
características próprias desta ação seu
mecanismo de avaliação será continuo e
tomará por base a percepção do
desenvolvimento de habilidades por
meio da aplicação de diferentes níveis de
dificuldades para resolução de problemas
nas atividades lúdicas. Também será
feita avaliação por entrevista por meio de
banca avaliativa multidisciplinar.
Projeto de iniciação científica destinado
a estudantes de primeira a terceira série
do ensino médio, para realização de
pesquisa bibliográfica e de campo
envolvendo temas relacionados à
botânica, meio ambiente,
sustentabilidade e reutilização de
materiais. Utilizando-se o paisagismo
como substrato deste experimento
interdisciplinar. A ação será
desenvolvida considerando-se
respectivamente as seguintes etapas:
levantamento bibliográfico, consultorias
de órgãos oficiais de pesquisa e
universidades, experimentos: estudo de
solo, de composição de adubos e de
seleção de espécimes, plantio e
manutenção de áreas ajardinadas e
sistematização de dados. O objetivo do
projeto, além de iniciar estudantes de
ensino médio na área de pesquisa
científica, consiste em sensibilizar os
estudantes para a importância da
interação homem e ambiente de forma
sustentável. A pesquisa bibliográfica será
conduzida por meio do acervo da
biblioteca da escola e de consultas na
internet. Pretende-se que os dados da
pesquisa bibliográfica sejam
complementados por visitas técnicas a
órgãos públicos, como universidades
federais e públicas, INPA e IFAM. As
pesquisas bibliográficas e as visitas
técnicas acontecerão no decorrer do
primeiro semestre de 2017, os
experimentos de teste de adubos, de solo
e de plantio ocorrerão de julho a outubro
deste ano e, a sistematização de dados
para prestação de contas com a
comunidade escolar ocorrerá no mês de
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Realizar o projeto: Água Pura

novembro de 2017, tendo como ponto
culminante um painel de amostra
fotográfica que registre o antes e o
depois das áreas do interior da escola
abarcadas pelo projeto. Esta atividade
será desenvolvida por meio das
disciplinas de Biologia e Artes, dado que
a mesma exige domínio de
conhecimentos sobre botânica e estética.
Trata-se de pesquisa experimental
conduzida por estudantes de 1ª a 3ª série
do ensino médio que terá por base a
criação de áreas ajardinadas por meio de
estudos botânicos que conduzam à
escolha de espécimes baseada em sua
adaptação, tempo de desenvolvimento e
floração, aroma e cores de flores e
possíveis frutos. O projeto terá os
seguintes momentos distintos: Coleta de
dados para a construção das áreas
ajardinadas (visitas a centros de
pesquisas e pesquisa bibliográfica);
preparação do solo, escolha e plantação
dos espécimes e serviços de jardinagem;
observação e análise de dados (momento
de comparação entre os dados da teoria
apreendida e a observação da eficácia
dos agentes de correção e fertilização do
solo, o desenvolvimento das plantas e da
estética por elas originadas). Os
estudantes participantes deste projeto
serão avaliados de forma contínua, com
base em sua proatividade e em sua
habilidade em ressignificar
conhecimentos. Também será feita
avaliação por entrevista por meio de
banca avaliativa multidisciplinar para
socialização e prestação de contas da
pesquisa com a comunidade escolar.
Projeto de pesquisa interdisciplinar sobre
a qualidade da água consumida nas
dependências da escola. No projeto serão
desenvolvidas as seguintes etapas:
pesquisa bibliográfica (que terá como
base as legislações federal, estadual e
municipal sobre a qualidade da água) e
práticas laboratoriais (que serão
ensinadas aos estudantes por meio de
aulas práticas utilizando-se os
equipamentos dos laboratórios de Física,
Química e Biologia), atividade de campo
(que serão compostas pelo mapeamento
dos pontos de consumo e da coleta de
água na escola), e experimentos de
físico-química e análises biológicas (por
meio dos quais se fará experimentos de
verificação da qualidade da água:
presença de metais pesados,
microrganismos e coliformes fecais),
palestras e entrevistas com profissionais
como: biólogos, químicos, médicos e
funcionários dos órgãos competentes

16

para o tratamento e distribuição de água
(atividades que serão encaixadas de
acordo com a disponibilidade de tempo
dos profissionais solicitados para esse
fim) e, tratamento dos dados orientado
por professores de Química, Física e
Biologia, com participação esporádica
das disciplinas de Matemática, Língua
Portuguesa. O projeto é destinado às
turmas de alunos do ensino médio, tendo
por objetivo o estudo da qualidade da
água consumida na escola, na
perspectiva da difusão do conhecimento
para a prática da cidadania
comprometida com a preservação deste
recurso natural de extrema necessidade à
vida no planeta. Todas as atividades
terão lugar nas dependências da Escola
Estadual Marcantonio Vilaça I, a saber:
banheiros, copa, cozinha, refeitório,
laboratórios e áreas externas. Todas as
atividades deverão ser concluídas no
decorrer do ano de 2017. As pesquisas
bibliográficas e o aprendizado das
práticas laboratoriais deverão ser
concluídas até o mês de junho, as
atividades de campo e experimentos
laboratoriais serão iniciadas em julho e
se estenderão até outubro, o mês de
novembro será dedicado ao tratamento
dos dados da pesquisa de campo, em
dezembro, os resultados da pesquisa e
possíveis orientações serão divulgados à
comunidade escolar por meio de
relatório. O tratamento dos dados
envolverá a sistematização da pesquisa
bibliográfica, a sistematização dos dados
colhidos por meio das análises dos
pontos de coleta da água utilizada na
escola, a elaboração do relatório de
conclusão da pesquisa e a divulgação
para a comunidade escolar. As análises
laboratoriais serão por amostragens na
intenção de mapear os pontos mais
problemáticos de perda da qualidade da
água no espaço da escola. As análises
terão por base os parâmetros legais sobre
distribuição, consumo e tratamento da
água. Neste sentido, serão realizados
testes para verificação do Ph da água, a
quantidade de cloro nela presente, a
presença ou não de odor, de sólidos
suspensos e de microrganismos. Os
conhecimentos matemáticos serão
solicitados para acompanhamento e
leitura dos dados coletados por meio de
produção de gráficos e planilhas, os de
língua portuguesa na revisão e
adequação da linguagem empregada na
produção do relatório da pesquisa, os de
biologia na análise de possíveis
microrganismos e outras impurezas.
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Mundo do Trabalho

Realizar o projeto: Trabalho em
Movimento

Pretende-se avaliar os estudantes
participantes do projeto de forma
contínua, a partir de sua desenvoltura
para a pesquisa bibliográfica e de campo
e de sua expressão de habilidade na
produção do relatório final do projeto.
Também será feita avaliação por
entrevista por meio de banca avaliativa
multidisciplinar.
Pesquisa acerca do desenvolvimento de
aparatos tecnológicos e das técnicas de
produção, assim como seus impactos
sociais no que se refere ao desuso e a
permanência de profissões, bem como ao
surgimento de outras em função de novas
necessidades. Este estudo será realizado
a partir de três abordagens distintas: a
filosófica, a histórica e a sociológica
buscando-se possíveis convergências, no
decorrer do processo, acerca do modo de
produção capitalista e suas possíveis
implicações sociais no período moderno,
estendendo-se até a atualidade. A
pesquisa tem por objetivo relacionar os
avanços tecnológicos e de organização
produtiva a processos de crises e
rearranjos do mundo do trabalho como o
que se vivencia na atualidade. A
pesquisa será feita no acervo da
biblioteca da escola, na internet e por
meio de palestras e entrevistas a
membros dos mais variados seguimentos
profissionais que nos sejam possíveis,
terá lugar no auditório da escola,
iniciando-se em abril e se estendendo até
setembro. Sendo que todas as atividades
deste projeto serão desenvolvidas no ano
de 2017. A sistematização dos dados se
dará em outubro e, em novembro será
produzido o relatório das atividades de
pesquisa; em dezembro será feita a
defesa dos resultados da pesquisa à
comunidade escolar. Durante todo o ano,
a partir do mês de abril, haverá três
encontros semanais, às segundas e
quartas-feiras no oitavo tempo do turno
vespertino e nas sextas-feiras, no
primeiro tempo do turno matutino.
Haverá também um encontro por mês
para as equipes trabalharem na
convergência de suas reflexões sobre a
pesquisa. Buscar-se-á a abordagem
holística dos processos, considerando-se
as perspectivas de ambas as classes que
construíram o tecido da história da
modernidade até nossos dias, buscandose a cada processo a percepção das reais
necessidades humanas e das
necessidades do mercado. Além do que,
ao se criar espaço de interação com
profissionais de diferentes áreas, o
princípio metodológico da micro história
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Protagonismo Juvenil

Promover a oficina De Olho no
Futuro

também será empregado, ou seja, usarse-á o princípio da dedução para a
percepção do quadro geral e da indução
para a percepção da realidade local e
individual. Propõe-se a formação de três
equipes de alunos, cada uma orientada
por um dos professores das disciplinas
das Ciências Humanas envolvidos no
projeto. A cada final de mês as equipes e
seus orientadores deverão se reunir com
o objetivo de socialização do
conhecimento. A pesquisa terá seu ponto
máximo na elaboração de um artigo
único sobre o tema que deverá ser
colocado para apreciação da comunidade
escolar. O processo avaliativo será
contínuo, considerando-se o desempenho
do estudante em todas as etapas da
pesquisa: sua aplicação na busca de
dados bibliográficos, sua participação em
palestras e entrevistas, sua habilidade na
ressignificação dos conhecimentos
adquiridos por meios das atividades do
projeto no processo de produção do
relatório e de sua oralidade na defesa dos
resultados da pesquisa diante da
comunidade escolar. Também será feita
entrevista por meio de banca avaliativa
multidisciplinar.
Organizar oficinas interdisciplinares –
por áreas de conhecimento – para estudo
e aprofundamento de saberes sobre
temas de suma importância para a
sociedade brasileira e sobretudo para a
nossa juventude. Serão três oficinas
durante o ano de 2017, destinadas a
estudantes de primeira a terceira série do
ensino médio, voltadas para as seguintes
temáticas: tecnologia, Mundo do
trabalho e protagonismo juvenil. Suas
atividades de pesquisa terão lugar na
biblioteca e no laboratório de informática
da Escola Estadual Marcantonio Vilaça I,
sendo que sua culminância acontecerá na
quadra de esportes desta escola. A
primeira oficina ocorrerá durante o
primeiro e o segundo bimestre deste ano
letivo e terá sua culminância no dia 11
do mês de maio, orientada pelos
professores da área de Linguagens, a
segunda acontecerá no decorrer do
terceiro bimestre e sua culminância será
no dia 20 do mês de julho, orientada
pelos professores da área de Matemática
e Ciências da Natureza e a terceira
ocorrerá no decorrer do quarto bimestre,
no dia 06 do mês de outubro, orientada
pelos professores da área de Ciências
Humanas. Os temas serão definidos por
estudantes e professores. O objetivo
dessas oficinas é criar situações por meio
das quais os estudantes possam ter
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Grêmio em AtoAção

oportunidade de aprofundar seus
conhecimentos acerca de temas
relevantes para a atualidade do Brasil,
dando-lhes ressignificados, a partir de
suas experiências e do lugar que ocupam
nesta sociedade e no mundo. Os temas
tratados nas oficinas deverão ser de
aspectos abrangentes, de preferência que
sejam contemplados pelo currículo de
base nacional comum. As oficinas serão
por série e por área, o terceiro ano será
orientado pela área de Linguagem, o
segundo ano pelas Ciências Exatas e da
Natureza e o primeiro ano pelas Ciências
Humanas. Sendo também esta a ordem
de apresentação, cabendo a cada
bimestre uma oficina. Cada série do
ensino médio se subdividirá em equipes
na mesma quantidade do número de
professores por área, cada professor da
área responsável pela oficina se ocupará
de uma equipe de estudantes, as equipes
de estudantes orientadas por seus
professores se encarregarão das
pesquisas em função do tema, após as
mesmas, professores orientadores e suas
equipes de estudantes se encarregarão
das técnicas de sistematização dos dados
das pesquisas e, juntos realizarão
encontros para unificação, sistematização
e criação da linha de apresentação dos
trabalhos. A série responsável pelo
desenvolvimento da oficina realizará
discussão em plenário composto pelas
outras turmas do ensino médio, com o
propósito de divulgação,
aprofundamento e ressignificação do
conhecimento. Considerar-se-á como
instrumentos do processo avaliativo o
envolvimento do estudante nas
pesquisas, sua desenvoltura nos
encontros de sistematização e sua
participação na montagem e defesa do
discurso nas equipes e no plenário,
momentos propícios para a percepção
das habilidades adquiridas e das
ressignificações dadas aos
conhecimentos presentes no objeto da
pesquisa.
O grêmio da escola, com a participação
de professores das áreas de Ciências
Humanas e Letras Organizará o dia de
debates sobre temas “incômodos”
inerentes à sociedade brasileira.
Atividade que será realizada em três
etapas, cabendo a cada uma delas um
tema sobre etnia, questões de gênero ou
acerca da moral brasileira. O objetivo da
ação é a pesquisa mais aprofundada da
situação social brasileira, que fuja da
superficialidade do senso comum, acerca
das questões étnicas, de gênero e moral.
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Os plenários serão realizados no
auditório e as reuniões para organizá-los
utilizarão o espaço da biblioteca da
escola. As reuniões preparativas para a
decisão de subtemas e produção de teses
e debates para o primeiro plenário
ocorrerão a partir de março tendo sua
culminância no dia 26 de maio; as
reuniões preparativas para decisão de
subtemas e produção de teses e debates
para o segundo plenário poderão
começar a partir de maio, tendo sua
culminância no dia 26 de julho; os
preparativos para o terceiro plenário
também poderão começar a partir de
maio tendo sua culminância no dia 09 de
outubro sendo que todas estas atividades
estão previstas para o ano de 2017. A
iniciativa de organização e coordenação
dos eventos é de responsabilidade
primária do Grêmio Estudantil da escola,
cabendo-lhe a proposição de subtemas,
buscar e solicitar da escola participação
de profissionais, militantes e estudiosos
das questões sociais brasileiras, por meio
de palestras, encontros, entrevistas e
oficinas, com a finalidade de melhor
preparar a comunidade escolar para sua
participação, cabendo-lhe também a
tarefa de ouvir a comunidade estudantil
para elaboração das teses a serem
defendidas nos plenários; aos professores
envolvidos reserva-se a tarefa de
observância do processo e subsidiar as
ações do grêmio escolar no que lhe for
solicitado ou no que não esteja de acordo
com os princípios da democracia e da
legalidade. Por essa proposta de ação se
pretende verticalizar o estudo do
processo histórico brasileiro para a
compreensão da realidade atual que gera
problemas de princípios étnicos, de
gênero e de moral e socializar com a
comunidade escolar de modo a que todos
tenham acesso ao conhecimento
reelaborado por cada série do ensino
médio. A escola possui três turmas por
série, cada turma deverá produzir um
esboço de tese a ser defendida em um dia
de debate aberto à comunidade
estudantil. Cada tema terá um dia
específico, sendo que cada série se
ocupará de um dos temas. A produção do
esboço de tese e sua defesa oral ficará
sob a orientação de membros da diretoria
do grêmio estudantil, para cuidarem da
organização do evento e do perfil
ideológico e sob orientação de
professores de Ciências Humanas e
Letras para contribuírem na parte técnica
de pesquisa, construção do argumento e
produção escrita. Dado que se trata de
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ação dirigida e coordenada pelo Grêmio
Livre desta escola, será proposto a
autocrítica como instrumento avaliativo,
tendo por substrato as manifestações
escritas de professores acerca da atuação
do grêmio.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.693º) – 99ª colocação na
média geral das escolas públicas do Amazonas

Dados
Código INEP: 13035240
Escola:ESCOLA ESTADUAL JOSE CARLOS MARTINS MESTRINHO
Município : ITACOATIARA, Unidade Federativa : AM, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 897
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 60.000,00 ( Capital: R$ 18.000,00, Custeio R$ 42.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 4
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

O projeto Leitura e escrita em foco,
tem como objetivo proporcionar ao
aluno oportunidade de ampliar seu
horizonte de conhecimentos, através da
prática da leitura com o estudo da
literatura,com embasamento na
interpretação de textos e produção
textua...

Esse projeto será desenvolvido durante as
aulas de literatura e língua portuguesa, com
os alunos dos 1º, 2º e 3º anos do ensino
médio em forma de interdisciplinar através
de pesquisa e leitura da literatura, criação de
versos e suas declamações, a produção
textual como conto, crônicas, poemas e
poesias. e as dramatizações da época
literária será fundamental para o
conhecimento e descobertas de obras que
marcaram época. Em outro momento em
uma roda de conversar teremos alunos e
convidados como poetas e escritores locais
para falar da sua experiência como
integrante de obras literárias, contos e
poesias, será feita também uma visita na
academia de letras da cidade no município
de Itacoatiara, os alunos farão anotações,
com registros de áudio e fotografias esse
processo será desenvolvido na escola no
decorrer do ano letivo com os professores de
língua portuguesa. Para finalizar será feita
apresentação dos alunos envolvidos no palco
da escola apresentando o resultado da
pesquisa.
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Projeto:Diferentes Linguagens-O
ensino através de atividades com
música permite contextualizar e dar
sentido ao ensino aprendizagem,
aprofundando e aprimorando a escrita e
leitura com novos vocabulários dentro
de interpretação e produção textual.

Projeto a Prática do estudo da
Matemática e do raciocínio lógico no
ensino médio; propiciando um ensinoaprendizagem que flua com mais
facilidade e assimilação para o
educando, e assegure a aprendizagem
de modo mais significativo e inter
disciplinado

Despertar no aluno o interesse pelo idioma
materno e estrangeiro através de atividades
de interpretação com reading, speaking,
listening e writing, por meio de músicas e
fazer com que ele se socialize, cante em
inglês e se motive no aperfeiçoamento da
Língua Portuguesa destacando a
diferenciação entre suas estruturas
gramaticais; aprenda a Língua Inglesa com
mais eficácia, assim como o conhecimento
das diferentes culturas. O estudo
desenvolverá através do método de
observação diária feita pelo professor,
destacando o interesse e desempenho nas
atividades individuais e em grupos. Após a
realização de cada atividade de reading,
speaking, listening e writing, destacando o
conhecimento gramatical e momentos
reflexivos com os temas transversais
contidos nas músicas, haverá apresentações
com as equipes de alunos cantando músicas
em inglês com instrumentos musicais ou
playbacks. Posteriormente será apresentado
pelos alunos os resultados do projeto para a
comunidade escolar no Festival do Projeto
de Canto e Dança na Escola.
O projeto seguirá a seguinte etapa: a
princípio será feito um teste diagnóstico
identificando a maior dificuldade dos
alunos. Após isso será realizado um plano de
intervenção sobre a problemática, o
planejamento será em conjunto com os
professores das áreas afins, as intervenções
serão realizadas em sala de aula e em alguns
momentos fora da sala, como por exemplo:
visitas nas universidades próximas à escola
como UFAM e UEA, com os alunos na
semana de ciência e tecnologia ou em outro
momento para despertar o interesse pela
disciplina da ciência exata. Em outro
momento será realizado uma gincana ou
uma mini olimpíadas de matemática, em
datas comemorativas e pré-olimpíada de
matemática; percebe-se que alunos do
ensino médio ainda sentem uma aversão as
disciplinas de matemática por não gostar não
se esforçam pra compreender, a ideia é
quebrar esse paradigma que a matemática é
algo assustador e complicado, pois quando
se compreende algo que não se conhece tudo
fica mais fácil e aceitável, além disso, irá
prepara-lo para os concursos, vestibulares e
o mercado de trabalho, as atividades serão
realizadas em sala de aula e em alguns
momentos fora da sala em eventos como o
dia da matemática e olimpíadas de
matemática. As atividades serão
desenvolvidas no decorrer do ano letivo. A
responsabilidade será do professor de
matemática, Inter disciplinando com a física,
química, geografia e história, que envolvem
cálculos, sentido espacial, tempo e a própria
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O projeto Física no dia a dia tem o
objetivo de propor aos alunos uma
visão de como a física está inserida em
nosso dia a dia, nos mais simples
aparelhos de casa como também nas
ações do nosso cotidiano. Que ela não
é apenas uma ciência que é ensino.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Projeto:Adolescência–Conflitos do
corpo e da mente, gravidez na
adolescência é um tema muito
discutido atualmente, em virtude de um
grande número de adolescente que
engravidam precocemente, agir com
informação na escola é a melhor
maneira de prevenir

história da matemática. Sendo que a
prioridade será dos professores de
matemática; o método será utilizada por
meio de testes diagnósticos, Planejar as
ações e intervenções pedagógicas e definir
coletivamente com os discentes as novas
metodologias de ensino com os conteúdos
mais complexos como: a resolução de
problemas matemáticos, dificuldade em
aprender cálculos em outras disciplinas, a
interpretação textual e o raciocínio lógico
matemático a ser aprimorado; Sendo
utilizado materiais diversificados como:
jogos, xadrez, jogos de raciocínio lógico,
jogos virtuais , estudo da história,
dramatizações da história da matemática,
gincana, mini olimpíadas e a resolução de
problemas matemáticos em física e química,
o estudo de gráficos e dados estatísticos em
geografia , o raciocínio lógico e a
interpretação textual; o professor de
matemática fará a gincana e mini olimpíadas
concorrendo a premiações; preparando-os
para testes como as olimpíadas de
matemática e outros vindouros. A avaliação
será feita com o acompanhamento frequente
do ensino aprendizagem (sala de aula) pelo
rendimento bimestral, trimestral e final e
pelo o acompanhamento das atividades
desenvolvidas na escola juntamente com o
aluno monitor da sala.
As pesquisas e experiência serão realizadas
pelos alunos sobre as aplicações da Física no
cotidiano das pessoas realizadas em sala de
aula e laboratórios. Analise e explicações
das definições da Física através de
experimentos a cada bimestre; exemplificar
quais definições de Física é utilizado nos
mais diferentes aparelhos eletrônicos,
domésticos tais como: ao manipular
alimentos, lavar roupas, louças e limpezas
em geral. As atividades serão desenvolvidas
pelos alunos da escola dos turnos matutino,
vespertino e noturno sob supervisão dos
professores e o aluno monitor como auxiliar
do professor.A culminância será realizada
no final de cada semestre.
Esse projeto teórico-prático será realizado a
Escola Estadual José Carlos Martins
Mestrinho, com os professores de Ciências
Humanas: Geografia, História, Sociologia,
Filosofia e biologia onde seguirão as
seguintes etapas: Primeira Etapa – nesta
primeira fase, será realizada uma pesquisa
bibliográfica e de campo sobre os frequentes
casos de gravidez ocorridos com adolescente
da escola orientado pelas disciplinas de
filosofia e biologia. Apontar a importância
da família na orientação e acompanhamento
de seus filhos e as interferências no processo
de ensino e aprendizagem. Fazer entrevista
com alunos, técnicos e professores, pais e
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Projeto:Práticas sustentáveis na escola.
Tendo em vista que a sustentabilidade
é de extrema importância para a
sociedade,pois é somente a partir do
exercício dessas práticas sustentáveis
dentro do espaço geográfico que meio
ambiente será valorizado.

profissionais ligados a saúde sobre esta
questão como: psicólogo, assistentes sociais,
sociólogos e entre outros. Segunda Etapa –
divulgação dos resultados da pesquisa na
escola, para dar ciência da importância da
escola e a participação da família neste
contexto social e cultural, assim como para o
conhecimento da realidade. Terceira Etapa –
O professor proponente agendará parcerias
com outras escolas para relevar e motivar a
importância deste projeto. Espera-se que a
haja mudanças de comportamento e que
nossos alunos possam mudar sua concepção
na maneira de ser e de pensar, tendo uma
nova visão de mundo na transformação
social.As atividades serão desenvolvidas
pelos alunos da escola dos turnos matutino,
vespertino e noturno sob supervisão dos
professores e o aluno monitor como auxiliar
do professor.
O trabalho será desenvolvido por etapas
como: - Apresentar o projeto a comunidade
escolar; montar e organizar a equipe
responsável para gerenciar o projeto (essa
equipe contará com professores das áreas de
geografia, química e biologia, além de
alunos e comunitários); - Formação dos
grupos de pesquisadores (alunos) e
orientadores (professores e comunitários)
para coletar, analisar e apresentar os
resultados das pesquisas no ambiente
escolar; - Investigar a importância da
sustentabilidade, promover a sensibilização
e a prática da população investigada frente
aos eixos de educação ambiental,
reutilização e reciclagem de resíduos,
economia sustentável, e preservação e
conservação ambiental dentro do espaço
escolar, onde os pesquisadores utilizarão os
conhecimentos obtidos nas aulas de
Geografia, Química e Biologia; - As
atividades serão desenvolvidas por alunos do
1º, 2º e 3º anos da escola dos turnos
matutino e vespertino, sob supervisão dos
professores de Química para a produção do
sabão caseiro, dos professores de Química e
Biologia para a produção de adubos
orgânicos para a horta e dos professores de
Geografia para a confecção dos pufes, dos
professores de Química, Biologia, Geografia
e comunitários a criação da horta e a
realização das palestras sobre as sub
temáticas abordadas no projeto. - O óleo de
fritura será coletado pelos próprios alunos
em meio ao comércio local (bares,
lanchonetes e restaurantes) e dos domicílios
da comunidade escolar. Quando em
quantidade suficiente, o óleo arrecadado será
processado na própria escola para a
produção de sabão. Folhetos informativos
sobre a ação serão distribuídos
oportunamente em meio à comunidade local,
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Mundo do Trabalho

Projeto Quem sou eu no futuro, o
objetivo tem ação informar e orientar
os alunos sobre aptidões profissionais
junto ao mercado de trabalho, levando
em consideração os acontecimentos da

principalmente em dias de reuniões
escolares e possuirão em seu verso a receita
para a produção de sabão. É importante
ressaltar que os alunos não só produzirão o
sabão, mas serão responsáveis por
ensinarem a produzi-lo em oficinas
específicas durante o calendário escolar.
Durante a aplicação do conteúdo de
Química: Biomoléculas – lipídeos, os alunos
dos terceiros anos serão avaliados com
relação a essa temática tanto na teoria
quanto na prática. Com os demais alunos
esta temática será abordada nas práticas
sustentáveis da Agenda 21. Serão realizadas
palestras nas salas de aulas na disciplina de
Química. Oficina de produção de sabão. - O
adubo orgânico será produzida pelos
próprios alunos em meio da coleta dos
resíduos sólidos (resto de alimentos da
merenda escolar, cascas de legumes,
verduras e frutas oriundas da produção da
merenda escolar, os alunos terão que
sensibilizar a população escolar sobre a
importância de reaproveitar as sobras de
alimento para uso significativo no meio
ambiente. É importante ressaltar que os
alunos não só produzirão o adubo, mas
também serão responsáveis por ensinarem a
produzi-lo em oficinas específicas durante o
calendário escolar. Durante a aplicação do
conteúdo de Química e Biologia, os alunos
dos 1º, 2º e 3º anos serão avaliados com
relação a essa temática tanto na teoria
quanto na prática. Como metodologia: O
projeto práticas sustentáveis utilizará o
método de abordagem dedutiva, pois
partiremos da pesquisa sobre a temática da
sustentabilidade e nos desdobraremos com
análises mais intensas nos subtemas da
reutilização e reciclagem de resíduos,
preservação e conservação ambiental,
educação ambiental e economia sustentável.
- A horta orgânica será criada pelos alunos e
comunitários para a melhoria da alimentação
dos mesmos, pois acredita-se que uma
pessoa bem alimentada poderá se dedicar-se
bem mais nos estudos, além de promover a
valorização do alimento, sem desperdício,
visto que eles irão cultivá-los e cuidar desses
alimentos. É importante ressaltar que os
alunos serão responsáveis por construir,
cultivar e zelar pela horta aplicando os
conhecimentos obtidos em Química,
Biologia e Geografia. Durante a aplicação
desta atividade, os alunos dos 1º, 2º e 3º
anos serão avaliados com relação a essa
temática tanto na teoria e prática.
Desenvolver o projeto de forma
interdisciplinar entre as disciplinas de
sociologia e filosofia, com os alunos da 1ª,
2ª e 3ª série dos três turnos, sendo que ao
longo do ano letivo os professores
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atualidade no âmbito social, político e
profissional.

Protagonismo Juvenil

O Grêmio Estudantil, a Agenda 21 e o
Protagonismo juvenil terão como ação
de promover a participação efetiva dos
alunos de forma organizada no
ambiente escolar e principalmente nas
atividades que necessitam decisões
coletivas.

responsáveis, trabalharão com temas atuais
sobre o mundo do mercado de trabalho
local, nacional e internacional. Mediando a
produção de textos e criação de vídeos pelos
alunos sobre o tema “Quem sou eu no
futuro”, nesse sentido será desenvolvido
pesquisas sobre as profissões de interesses
dos jovens, dicas de entrevistas de emprego,
entrevistas com profissionais de destaque,
visitas nas empresas locais, fábricas,
comércio, lojas e profissões públicas e
visitas nas universidades UEA e UFAM,
assim como os cursos profissionalizantes
locais. Neste sentido, serão desenvolvidas as
seguintes ações: (Ex: P.E.C 55, Reforma da
previdência, Reforma do Novo Ensino
Médio, ética e outros temas que estejam em
voga na mídia nacional). Ao final de cada
bimestre, será realizado um Simpósio onde
serão apresentados os trabalhos produzidos
pelos alunos e professores envolvidos no
projeto. Neste momento, serão realizadas
arguições e comunicações, bem como,
palestras na escola sobre temas de interesse
da atualidade dos estudantes. Essa
metodologia visa fortalecer a autonomia e
liberdade de expressar pensamentos no
aluno, promovendo na escola um espaço de
educação integral buscando a formação da
cidadania e da criticidade nos estudantes,
capaz de contribuir efetivamente com as
mudanças na percepção da realidade, sobre
os diferentes temas como cultura, política,
dentre outras questões, pautando-se na
construção de uma sociedade mais ética e
digna, e ainda, contribuindo na escolha
profissional do discente. O projeto será
realizado durante todo o ano letivo.
Reorganizar o Grêmio Estudantil com o
objetivo de garantir a participação política e
social dos discentes nas decisões políticas e
sociais da comunidade escolar e contribuir
para a formação cidadã do educando.
Fortalecendo as ações da agenda 21 e
protagonismo juvenil, onde o jovem é
tomado como elemento central da prática
educativa, que participa de todas as fases
desta prática, desde a elaboração, execução
até a avaliação das ações propostas, e que
assim, possa estimular a participação social
dos jovens, contribuindo não apenas com o
desenvolvimento pessoal dos jovens
atingidos, mas com o desenvolvimento das
comunidades em que os jovens estão
inseridos. Será promovido debates políticos
sociais, em audiências publicas com temas
de interesses da juventude, como a cultura, o
esporte, a pesquisa, questões sociais,
globalização e entretenimento. • Articular
ações na escola com medidas preventivas ao
consumo de drogas, com atividades
educativas, envolvendo toda a comunidade
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Atividade desenvolvidas pelo Grêmio
Estudantil: Drogas- viva sem elas.
Ações voltadas a esta questão
envolvendo toda a comunidade escolar,
autoridades competentes, pais, e
principalmente a participação da
sociedade, através de uma ação
conjunta.

Atividade “Minha escola minha casa”
integrado a agenda 21 tem o objetivo
de promover a conscientização quanto
à valorização, conservação e
preservação do Patrimônio Publico
Escolar através de ações praticas que
levem ao cuidado e zelo pela
comunidade

escolar. Promover palestras, seminários na
escola com o tema: O perigo das drogas. •
Desenvolver ações de conscientização para a
conservação do patrimônio público geral da
escola. • Serão apresentadas as
consequências geradas pela falta de higiene
na saúde, os problemas que o lixo pode
causar e os cuidados que devemos ter bem
como a função de cada um na unidade
escolar. Propor momentos de reflexão sobre
a importância do aluno como agente
mediador de proteção e cuidado sobre as
coisas da escola. A realização do projeto
acontecerá no decorrer do ano letivo de
2017. • Favorecer a auto expressão e
sociabilidade; Resgatar valores; Melhorar a
autoestima do Educando desviando-o das
mazelas sociais; Despertar a sensibilidade e
o respeito por si e pelo próximo; Valorizar o
trabalho em grupo; Desenvolver o espírito
de liderança no jovem; Manter uma
convivência harmoniosa e alegre dentro do
grupo; Avaliação individual e coletiva dos
alunos nos ensaios e eventos; Transformar
alunos em futuros instrutores de fanfarras;
Mostrar a comunidade em geral atividades
diversificadas e desenvolvidas com a
fanfarra da escola; Realizar eventos e
encontros de fanfarras socializando o
conhecimento; Apresentar a fanfarra em
eventos dentro e fora do município.
rticular ações na escola com medidas
preventivas ao consumo de drogas, com
atividades educativas, envolvendo toda a
comunidade escolar. Promover atividades
como teatro e dramatizações sobre as
consequências do uso das drogas ilícitas,
seminários na escola com o tema: O perigo
das drogas. Realizar atividades dinâmicas
sobre a Prevenção as drogas, com os alunos
do protagonismo juvenil e os professores de
sociologia e filosofia e história, para que os
mesmos serão multiplicadores no ambiente
escolar; promover seminários na escola com
o tema o Perigo das drogas, realizar debates
e palestras na escola com convidados como:
psicólogos, assistente social, policia civil e
comunidade civil organizada para contribuir
e participar nos eventos que o projeto vai
realizar na escola. Essa ação será realizada
no decorrer do ano.
Desenvolver ações de conscientização para a
conservação do patrimônio público geral da
escola. Por meio de rodas de conversas e
atividades realizadas dentro e fora da sala de
aula com a comunidade escolar como por
exemplo a limpeza e conservação do
ambiente e a importância e seus custos que
geram prejuízo para a população em geral.
As propostas de limpeza de cuidado e
conservação do patrimônio serão discutidas
com ambos e apresentadas em cartazes,
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Atividade Social Fanfarra na Escola:
Pensando na participação do jovem no
meio político social o GRÊMIO
ESTUDANTIL coordena atividades
que irá incentivar o projeto Fanfarra na
escola como meio de inclusão social,
motivação ao interesse musical.

slides, vídeos e palestras sobre higiene e
saúde como também princípios éticos e
morais e regras de convivências.
A fanfarra da escola possui em torno de 60
integrantes mais sem as bandeiras e a
comissão de frente que da em torno de 25
pessoas. assim O protagonismo Juvenil
juntamente com os professores e o Grêmio
da escola, desenvolverá na escola as metas
seguintes: Favorecer a auto expressão e
sociabilidade; Valorizar o trabalho em grupo
e o espírito de liderança; Resgatar valores;
Melhorar a autoestima do educando
desviando das mazelas sociais. Valorizar o
respeito e incentivar a disciplina envolvendo
os jovens no processo desenvolvendo a
tomada de decisão e a iniciativa. Despertar a
sensibilidade e o respeito por si e pelo
próximo; Valorizar o trabalho em grupo;
Desenvolver o espírito de liderança no
jovem; Envolver os jovens no processo
fazendo que os mesmos tomem decisão e
tenha iniciativa; Manter uma convivência
harmoniosa e agradável dentro do grupo.
Será realizado capacitações com os jovens
para aperfeiçoar a música e novos toques,
com profissionais locais, envolvendo leitura
de partitura, melodias de sopros e de
percussão, as capacitações também
envolvem coreografias, postura, garbo entre
outros, com a fanfarra da escola. Será
realizado ensaios dentro da escola e fora
escola nas ruas, onde será necessário
matérias de trânsito para limitar espaços. A
fanfarra auxilia na diminuição da evasão
escola e melhora o rendimento da escola
com os alunos. ela não possui um numero
maior de integrantes pois não tem
instrumentos suficientes para todos. Assim a
avaliação será individual e coletiva dos
alunos, seja nos ensaios e em eventos;
Transformar alunos em futuros instrutores
de fanfarras; Mostrar a comunidade em geral
atividades diversificadas e desenvolvidas
com a fanfarra da escola; Realizar eventos e
encontros de fanfarras socializando o
conhecimento; Apresentar a fanfarra em
eventos dentro e fora do município de
Itacoatiara para isso será necessário locação
de transporte. O projeto será realizado
durante o ano letivo de 2017 com auxílio de
alunos monitores.

29

c) Roraima - 30 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 14 escolas
contempladas pelo PROEMI

Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (11.030º) - 3ª colocação na
média geral das escolas públicas de Roraima

Dados
Código INEP: 14001870
Escola: ESC EST PROFª VITORIA MOTA CRUZ
Município: BOA VISTA, Unidade Federativa: RR, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 153
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 42.000,00 (Capital: R$ 12.600,00, Custeio R$ 29.400,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 5
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Realizar oficinas de gênero textuais
diversos; e de cálculos matemáticos
envolvendo situações do cotidiano.
Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Iniciação Científica e
Pesquisa

Realizar feiras pedagógicas de Língua
Portuguesa e Matemática para
desenvolver o raciocínio lógico e as
competências matemáticas; para
também aprimoramento das
habilidades de leitura, oralidade e
letramento.

Realizar a Feira de Ciências da escola e
participar da Feira de Ciências
Estadual.

ATIVIDADES
As oficinas realizadas abrangerão os
diversos gêneros textuais, incluindo o
literário, jornalístico, publicitários, e aqueles
de uso cotidiano do aluno. Nas oficinas de
matemática os alunos trabalharão os
conteúdos de cálculos e outros que
apresentem dificuldades. Na conclusão dos
trabalhos serão socializados por meio de
exposições e apresentações e contará com
participação de toda comunidade escolar.
As feiras serão realizadas durante o ano
letivo de 2017, semestralmente, através de
ações interdisciplinares, e metodologias
diferenciadas como a utilização de materiais
didáticos e alternativos. Também serão
desenvolvidas ações de incentivo a leitura
por meio dramatização das obras literárias
lidas. Nessa atividade os alunos
desenvolverão as competências de oralidade
e outras linguagens.
A feira de ciências da escola será realizada
com a participação de todas as séries e
disciplinas do Ensino Médio. Nessa feira
serão selecionados os trabalhos para
participar da Feira Estadual e para a Semana
de Ciência e Tecnologia. Para isso, durante o
ano, serão trabalhados o planejamento,
pesquisa de campo, orientações pelos
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Mundo do Trabalho

Estabelecer parcerias com
universidades públicas e particulares
visando o desenvolvimento de
atividades, como palestras e
orientações vocacionais, que facilitem
a inserção dos alunos no mercado de
trabalho.

Protagonismo Juvenil

Reorganizar e estruturar o Grêmio
Estudantil da escola para possibilitar a
exposição de ideias, reivindicações e
anseios de maneira organizada e
democrática, sendo um veículo de
formação para a cidadania e espaço de
desenvolvimento social dos alunos.

professores aos alunos, para elaboração do
projeto, e do relatório e apresentação dos
trabalhos no espaço escolar para a
comunidade.
Realização de palestras e orientação
vocacional no decorrer do ano letivo com a
finalidade de preparar os alunos para
conhecer o mercado de trabalho local. Nas
palestras com profissionais de diferentes
áreas, os alunos terão oportunidade de
conhecer as profissões, mercado/campo de
trabalho local e diferentes perfis das
profissões.
Ocorrerá no primeiro semestre do ano, com
reuniões com todas as séries do Ensino
Médio e com equipe de outra escola onde
essa organização estudantil está bem
estruturada. A partir da estruturação, os
alunos se envolverão em projetos de
pesquisa e atividades desportivas visando a
integração entre turmas e turnos de aula.
Para isso, serão fortalecidas as atividades
esportivas mais solicitadas pelos alunos na
consulta sobre as áreas de maior interesse
deles.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.010º) - 26ª colocação na
média geral das escolas públicas de Roraima

Dados
Código INEP: 14321050
Escola:ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA VANDA DA SILVA PINTO
Município : BOA VISTA, Unidade Federativa : RR, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 652
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 70.000,00 ( Capital: R$ 21.000,00, Custeio R$ 49.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 6
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

ATIVIDADES

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Propiciar um ensino que assegure a
aprendizagem de Língua Portuguesa e
Matemática, de modo mais
significativo ao aluno, assegurando que
as aulas sejam planejadas e pautadas
em materiais diversos e tecnológicos

No componente curricular de Língua
Portuguesa e Matemática será realizado um
levantamento dos dados quantitativos dos
alunos inseridos no perfil do programa.
Após o levantamento se procederá à
identificação das questões educacionais
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Desenvolver projeto de Iniciação
Científica na escola que possibilite aos
alunos conhecer atividades de pesquisa,
investigação, organização pessoal,
atualização de conceitos associados à
Ciência e aplicação de método
científico.

Mundo do Trabalho

Fornecer aos alunos informações sobre
as diferentes profissões, mercado,
oferta de mão de obra, visando sua
inserção no mundo do trabalho.

relacionadas ao rendimento escolar dos
educandos visando à aplicação de medidas
educativas preventivas e/ou corretiva, para
tanto o monitor responsáveis deverá aplicar
questionário com atividades diagnósticas e
fazer análise dos indicadores e das taxas da
escola, cuja finalidade é melhorar
qualitativamente o rendimento escolar dos
alunos participantes. As ações serão
desenvolvidas com a implantação do projeto
Resgatando Valores no Âmbito do Processo
Educativo e Seus Desafios onde serão
criadas oficinas de Língua portuguesa e
Matemática. Nessas oficinas os alunos
assumirão o protagonismo de sua formação
acadêmica, desenvolvendo trabalhos de
produção de diferentes gêneros textuais,
dramatizações, pintura, estudo dirigido,
jogos matemáticos, seminários, tempestade
de ideias, pesquisa, atividades recreativas.
No final de cada bimestre, os trabalhos
desenvolvidos serão apresentados ao público
em uma mostra pedagógica, onde os alunos
terão a oportunidade de explicar a
comunidade escolar à finalidade dos
trabalhos realizados.
Envolver os alunos no projeto de pesquisa
de iniciação científica, nos temas da
atualidade e realidade local, nos diferentes
tipos de pesquisa, respeitando o interesse do
educando no tema pesquisado e objetivando
despertar no mesmo o interesse pela
pesquisa e pela produção de conhecimento,
levando-o a pensar de forma crítica a
realidade e a sociedade em que está inserido.
Na Pesquisa Exploratória o aluno será
incentivado a explora um problema,
procurando, através de uma investigação
aprofundada, esclarecê-lo. Pode envolver
levantamento bibliográfico, entrevistas com
pessoas relacionadas/conhecedoras do
problema pesquisado. Ao desenvolver a
Pesquisa Descritiva o discente orientado a
descreve um problema, através de técnicas
padronizadas de coleta de dados
(questionários, entrevistas, filmagens,
pesquisa de campo), procurando levantar e
descrever informações sobre o tema
proposto. Ao desenvolver a Pesquisa
Explicativa o aluno será incentivado a
explicar um problema estudado,
preocupando-se em responder, com base em
dados coletados e estudos de campo
implementados, apresentando o porquê dos
fatos analisados.
O ponto de partida na oficina sobre o Mundo
do Trabalho é mostrar aos alunos o que um
candidato pode ou não colocar em um
currículo e como se comportar no momento
de uma entrevista, assim, o discente deverá
receber noções de comportamento (postura,
ergonomia), postura no ambiente de trabalho
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Protagonismo Juvenil

Realizar atividades eleição de líderes
de turma; Reativação do Grêmio
Estudantil e Criação da Rádio-Escola

(expressão, linguística, trajes, etc.) e como
elaborar corretamente um currículo. Na
elaboração de currículo o aluno receberá
dicas como: nunca iniciar o documento
inserindo o termo “Curriculum Vitae”; no
início do currículo deve conter apenas os
dados pessoais do candidato (nome
completo, estado civil “opcional”, data de
nascimento “opcional”, endereço “apenas o
nome da rua e bairro”, contato “telefone
residencial e celular – cuidado com os emails pessoais que contém informações
desnecessárias ao ambiente profissional”).
Na sequência, orientar o discente que o
candidato em seu currículo deve incluir o
objetivo profissional de forma breve, sua
formação escolar e caso tenha atuado como
estagiário inserir “o nome da empresa,
atividades desenvolvidas e período” e os
cursos, caso o candidato tenha feito algum.
O aluno deve ser orientado que, ao final do
currículo deve ser colocado o seguinte dado:
Atualizado em – onde se inclui a data em
que o documento foi produzido e explicar
que isso facilita ao avaliador na hora de
saber quando aquelas informações foram
prestadas pelo candidato. Os alunos
participarão de atividade de ginástica laboral
onde receberão noções de como se
comportar no momento da entrevista,
considerando que muitas pessoas que vão a
entrevistas não sabem se comportar, usa
boné, bermuda, sandálias, fone de ouvidos
no caso dos homens e as mulheres
maquiagens carregadas, roupas curtas e
decotadas. Sendo essa atividade, uma
oportunidade para o candidato melhorar
alguns aspectos de sua entrevista para acesso
ao mercado de trabalho. Cada turma
participante do projeto terá um dia de
atividade fora do ambiente escolar cujo
objetivo é conhecer o dia a dia de trabalho
em uma empresa. A oficina mundo de
trabalho também oportunizará aos alunos,
palestras com profissionais de diferentes
áreas, para instrumentalizá-lo a escolha da
profissão.
Nessa ação, a escola passa uma mensagem
de cidadania criando acontecimentos para
que o jovem ocupe uma posição de
centralidade, onde a cidadania ocorre não
pelo discurso, mas pelo curso dos
acontecimentos. Assim, a escola é o
ambiente ideal para que esse trabalho seja
realizado, uma vez que, em seu espaço são
desenvolvidas atividades, projetos ou ações
onde o jovem pode ocupar uma posição de
destaque. Em um primeiro momento será
criado um projeto para eleição de alunos em
presidentes de sala. Por sua vez, os alunos
nomeados “presidentes” assumiram a tarefa
de pensar de forma coletiva, dentro de
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pequenas equipes, qual a melhor maneira de
transformar o ambiente em que se
encontram. Essa transformação acontece de
maneira prática, pois o aluno é convidado a
pensar, e exercer uma liderança que fica
longe de qualquer imposição. Outra ação a
ser desenvolvida com o objetivo principal de
democratizar a comunicação e permitir
jovens possam se expressar livremente, é a
ativação do Grêmio Estudantil. Por meio
desse organismo, será criada a rádio escola,
cujas atividades ocorrerão na hora do
intervalo e, por conta disso, os alunos
utilizarão os equipamentos dentro do
ambiente escolar, colocando em prática uma
diversidade de ações direcionadas para o
público jovem. Já o projeto Juventude
Participativa, o jovem terá liberdade para
participar de atividades, projetos e ações
direcionados a comunidade escolar. Com
essa prática os discentes podem atuar através
de uma participação construtiva, defendendo
os seus próprios direitos e, principalmente,
contribuindo para resolver questões da
própria comunidade

d) Rondônia – 123 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 28 escolas
contempladas pelo PROEMI

Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (8.532º) - 9ª colocação na
média geral das escolas públicas de Rondônia

Dados
Código INEP: 11030372
Escola:EEEFM MARECHAL CANDIDO RONDON
Município: NOVO HORIZONTE DO OESTE, Unidade Federativa: RO, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 236
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 30.000,00 (Capital: R$ 9.000,00, Custeio R$ 21.000,00)
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Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 7
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Realizar uma avaliação diagnóstica em
Língua Portuguesa e Matemática para
levantamento das fraquezas e
deficiências dos alunos no sistema de
aprendizagem.
Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Implementar um sistema de avaliação
com proficiência para aprimoramento
dos conteúdos para formação cidadã.

Implementar um projeto
interdisciplinar para a formação do
aluno com capacidade de leitura,
interpretação e convivência cidadãs.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Mundo do Trabalho

Cultura Corporal

Investigar a história de Nikolas Tesla,
renomado cientista, como mote para a
investigação científica

Investigar o trabalho de personalidades
que desenvolveram mecanismos de
construção de objetos que trouxeram
conhecimentos e melhorias para a
humanidade utilizando produção em
massa, como Henry Ford
Articular teoria e prática, vinculando o
trabalho intelectual com atividades
práticas, como as personagens
históricas estudadas
Instigar o desenvolvimento da
consciência corporal entendendo a
importância da harmonia entre o corpo
e as emoções.

ATIVIDADES
Avaliação diagnóstica; Pesquisa histórica
das principais personagens que tinham um
perfil aguerrido e empreendedor para o
desenvolvimento do projeto. Construção de
portifólios a partir das atividades produzidas
por eles; Avaliação contínua ao longo do
desenvolvimento do projeto, garantindo
replanejamento das atividades.
Implementar a Realização de atividades
inovadoras e criativas para que os alunos
possam desenvolver a leitura, interpretação,
produção textual e gráfica, comparação de
preços, medidas e capacidades, balancetes
financeiros de forma diferenciada.
Atividades que desenvolvam o raciocínio
lógico e o pensamento crítico, refletindo na
formação acadêmica do educando a partir do
estudo das descobertas cientificas e sua
contribuição para a humanidade
Produzir conhecimentos científicos com
pesquisas, filmes e documentários, que
abram leques para construção de outras
vertentes sistematizando os conhecimentos e
construindo linhas do tempo e na prática
construir um protótipo da bobina de Tesla.
Fazer excursões para que os alunos
conheçam um museu, uma fábrica de
reciclagem e uma usina hidroelétrica;
Propiciar o desenvolvimento de práticas
pedagógicas a partir de vivencias com o
mundo do trabalho despertando o interesse
do aluno quanto ao empreendedorismo com
a finalidade de conscientizá-los através de
atividades onde possam refletir e aplicar tais
conhecimentos em sua própria produção.
Fomentar a partir da linha de produção em
massa (Henry Ford) o espirito
empreendedor, instigando o aluno para
confecção de produtos alimentícios.
Envolver os alunos do 1º ano em atividades
físicas variadas que despertem atitudes
saudáveis e sustentáveis.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (14.796º) - 115ª colocação na
média geral das escolas públicas de Rondônia

Dados
Código INEP: 11017384
Escola:EEEFM PIONEIRA
35

Município : TEIXEIROPOLIS, Unidade Federativa : RO, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 189
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 30.000,00 ( Capital: R$ 9.000,00, Custeio R$ 21.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 8
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Produzir textos dissertativos e
argumentativos; Promover aulas de
leitura utilizando multimídias e livros
de literatura;

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Realizar cálculo de área; Promover
aulas com sólidos geométricos;
Realizar aulas com dicíonário de
matemática.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Identificar causas e problemas da
erosão e a importância das matas
ciliares; _Compreender os malefícios
dos agrotóxicos e os benefícios do
corredor ecológico;

ATIVIDADES
Os Professores irão solicitar aos estudantes
leituras de materiais diversificados e
pesquisas no Laboratório de Informática
com o objetivo de se prepararem para a
produção dos textos dissertativos
argumentativos que serão lidos na sala de
aula e a produção serão expostas no mural
do pátio da escola. _ As aulas de leitura
serão realizadas no Laboratório de
Informática com leitura de textos online e
fora da sala de aula através de leitura de
livros de literatura ao ar livre.
As aulas de cálculo de área serão realizadas
medindo os diversos espaços nas
dependências da escola e resolvendo o
cálculo da área. _As aulas com sólidos
geométricos serão através da identificação
dos sólidos na arquitetura de casas e demais
ambientes, objetos encontrados no ambiente
escolar e na cidade e com a confecção destes
sólidos. _ Serão realizadas aulas com a
utilização dicionário de matemática visando
melhorar a linguagem matematica dos
estudantes
A professora irá promover aulas utilizando
videos e slides sobre as causas da erosão e
após as aulas serão produzidos cartazes,
murais e maquetes que serão expostos no
pátio e na Feira do Conhecimento. _Realizar
pesquisa buscando dados referentes ao
conteúdo proposto sobre agrotóxicos e seus
malefícios para a terra e para os seres
humanos, visando conscientizar os
estudandes para que os mesmos além de
apresentarem os trabalhos possam ser
multiplicadores de conhecimento para sua
família e comunidade na produção de
produtos orgânicos sem a utilização de
agrotóxico, preservando o meio ambiente e a
vida, os estudantes também irão cuidar e
preservar o pátio escolar com plantio e
manutenção de gramíneas. _Promover
pesquisa e realizar trabalhos com o conteúdo
pesquisado sobre Corredor Ecológico
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Promover pesquisas e construção de
gráficos sobre desmatamento e a
vegetação do Brasil que serão expostos
na Feira do Conhecimento.

Pesquisar a história do trabalho;
_Diferenciar o trabalho formal e
informal; _Trabalhar Finanças
pessoais;

Mundo do Trabalho

Dramatizar entrevista de trabalho;
_Pontos positivos para a entrevista de
trabalho; _Compreender o perfil do
trabalhador na atualidade.

Realizar aulas expositivas sobre
malabarismo e atividades circenses.
_Expor sobre os benefícios dos
exercícios físicos.
Cultura Corporal

Pesquisar sobre yoga, tai chi chuam,
maculelê, judô e capoeira. _promover
apresentações bimestrais dos conteúdos
pesquisados. _Promover a prática de
esportes regularmente -Promover
campeonato de tênis de mesa

através de cartazes que serão expostos no
pátio e na Feira do Conhecimento.
Apresentação de vídeos e documentários
sobre desmatamento no Brasil, Região Norte
e Rondônia e suas consequências na
atualidade que refletem no clima na fauna e
na flora.Os estudantes construirão um mapa
e gráficos expondo o conteúdo estudado
para a comunidade na Feira do
Conhecimento.
Realizar pesquisa visando descobrir as
profissões existentes no município e fora
dele após os estudantes irão construir
cartazes e apresentar em formato de
seminário os pontos positivos e negativos de
cada profissão. _Trabalhar a Educação
Financeira para conscientização dos
estudantes quanto a gastos necessários e
supérfluos através de pesquisa sobre
finanças domésticas.Os estudantes irão
construir gráficos e murais sobre os
conteúdos estudados e farão exposição e
explicação na hora do momento cívico no
pátio.
Realizar pesquisa com o tema currículo
profissional e elaborar um currículo para o
mercado de trabalho. Promover seminário
sobre a análise que os empregadores fazem
das redes sociais para o mundo do trabalho
utilizando do LIE. _Promover debate sobre
as novas leis trabalhistas, com apresentação
de videos e documentários a respeito do
tema
O professor irá realizar aula expositiva
através de vídeos e documentários sobre
malabarismo e atividades circenses, após as
aulas os estudantes em grupo realizarão
apresentação de atividades relacionadas ao
tema. _Realizar pesquisa relacionada ao
tema para posterior socialização para a
comunidade escolar na Feira do
Conhecimento quanto aos benefícios das
atividades físicas visando o interesse para
uma vida mais saudável. Realizar
campeonatos semestralmente visando a
prática de esportes. Promover um
campeonato de tênis de mesa ao final do
segundo semestre.
Promover pesquisa sobre yoga, tai chi
chuam, maculelê, judô e capoeira utilizando
as Tics. _Promover apresentações bimestrais
em momentos cívicos realizados na escola
dos conteúdos pesquisados.
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e) Amapá – 49 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 4 escolas
contempladas pelo PROEMI6

Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 - 43ª colocação na média geral
das escolas públicas do Amapá

Dados
Código INEP: 16004906
Escola:ESC EST MINEKO HAYASHIDA
Município: LARANJAL DO JARI, Unidade Federativa: AP, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 1.289
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 80.000,00 (Capital: R$ 24.000,00, Custeio R$ 56.000,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 9
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Projeto Vozes e Poesias Carga horária:
40 horas Desenvolvimento do projeto:
anual Alunos Atendidos: 1º ano: 2017

A Escola Estadual Mineko Hayashida vem
propor por meio do Projeto Vozes e Poesias
um olhar diferenciado para esses trabalhos
realizados pelos alunos ou para aqueles que
pensam em realizá-los, mas que não tiveram
oportunidades ou espaços para discussões. A
proposta do projeto é justamente abrir
espaço para que esses talentos sejam
revelados na escola por meio de mostra
literária, festival de música, show de
talentos, mostra de teatro e outros meios que
sejam necessários para incentivar os jovens
a se tornarem capazes de serem
protagonistas da própria história. 2. Objetivo
geral Incentivar os jovens na sua
criatividade escrita e literária por meio do
projeto Vozes e Poesias, a fim de que os
mesmos possam desenvolver a sua
capacidade linguística de forma dinâmica,
alegre e produtiva. 1.3 Objetivos específicos
a) Conhecer as várias formas de arte literária
(poesia, romance, literatura de cordel, gibis,
personagens em quadrinhos, faroeste e
outros, por meio de pesquisa em biblioteca,
internet, jornais, revistas e livros); b) Trazer

6

Entre as 4 escolas participantes do PROEMI no Amapá, apenas uma teve a média divulgada pelo ENEM 2015, o que
justifica a análise de apenas uma escola no referido estado.
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para a escola uma ampla variedade de
literatura para que os alunos possam
conhecer a diversidade dos materiais
escolhidos; c) Propor leitura deleite nas
aulas pelos alunos para que os mesmos
possam se apropriar das várias linguagens
literárias; d) Incentivar a produção literária
(poesia, contos, versos, rimas, cordel, textos
diversos); e) Oferecer espaço na escola para
mostra dos trabalhos produzidos pelos
alunos (escritos, declamados, cantados,
expostos em cartazes, folders, banners,
jornais, revistas e outros).
Interdisciplinaridade Eixos: Linguagens e
suas tecnologias (Língua Portuguesa, Artes,
Educação Física, Língua Estrangeira);
Relações humanas (Sociologia, Filosofia,
História, Geografia); Matemática.Aulas
teóricas para a introdução da disciplina;
Pesquisas sobre a arte literária (internet,
livros, revistas, ensaios, leituras diversas e
discussões em sala de aula); Metodologia
Exposição aos alunos de obras literárias para
que os mesmos conheçam os grandes
autores e suas produções; Apresentar os
autores locais que produzem literatura;
Discussão sobre a importância da literatura
para o desenvolvimento da linguagem, do
pensamento crítico que a obra traz e da
importância para o autoconhecimento
pessoal; Construção e estruturação de
materiais impressos e em mídia; Apresentar
e desenvolver no educando o conhecimento
sobre os intérpretes brasileiros; Produção de
letras de músicas dos alunos; Construção e
estruturação de materiais para a Mostra
cultural (poesias, cartazes, folders, banners,
pinturas e outros); Construção e estruturação
do projeto de Mostra cultural pelos próprios
alunos; Bases científico-tecnológicas Prim.
Bim: contexto histórico da arte literária; os
grandes escritores brasileiros; as grandes
obras literárias (poemas, romances, contos,
cordel, faroeste, gibis, novelas, peças
teatrais, novelas e outras). Seg. Bim.: a
produção literária estadual, regional e local;
a produção literária dos alunos; os grandes
intérpretes da música brasileira e sua
importância para a arte brasileira; gêneros
literários. Ter. Bim.: a construção dos
trabalhos (textos diversos, contos, poesia,
cordel, peças teatrais); gêneros textuais.
Quarto Bim.: construção e estruturação de
uma mostra literária; construção e
estruturação de materiais impressos e em
mídia digital, cartazes, folders, banners,
pinturas; exposição da Mostra. Critérios de
avaliação Os critérios de avaliação do
Projeto serão os seguintes: a) participação;
b) assiduidade; c) produção; d) testes
avaliativos no processo; e) outros que se
façam pertinentes ao bom desenvolvimento
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Projeto Xadrez Carga horária: 40 horas
Desenvolvimento do projeto: anual
Alunos Atendidos: 1º ano: 2017

das atividades pedagógicas. Os espaços
requisitados para o bom desenvolvimento
das atividades do Projeto serão os seguintes:
a) sala de aula; b) laboratório de informática;
c) biblioteca; d) sala de leitura; e) ginásio de
esportes; e) hall e corredores escolares; f)
sala de vídeo; e) outros que se façam
pertinentes ao bom das atividades.
A prática do jogo xadrez pode colaborar no
desenvolvimento dos quatros saberes
necessários para o desenvolvimento das
competências ditas do futuro. Essas
competências são as aprendizagens
fundamentais, que ao longo de toda a vida
formam os quatros pilares do conhecimento
(DELORS, ET al, 1998). Desenvolvendo o
raciocínio lógico e a habilidade da
organização do pensamento, compreendendo
a metodologia para a investigação, para a
pesquisa ou para a solução de problemas,
pela prática sistemática do jogo xadrez, os
praticantes estarão aprendendo os
procedimentos de como aprender. Estarão,
portanto, desenvolvendo o aprender a
conhecer, podendo combinar a cultura do
jogo de xadrez com o aprofundamento de
outras disciplinas através da
interdisciplinaridade.No xadrez, não cabe a
clássica separação entre a teoria dos que
pensam e a prática dos que fazem. Deve-se
aliar a aquisição da cultura científica
condizente com a realidade tecnológica
moderna, com a capacidade da imaginação,
da criatividade e da inovação voltada para o
específico, caracterizando um saber fazer
consciente Objetivo Geral: Democratizar o
acesso a pratica e à cultura do xadrez, como
instrumento educacional, visando o
desenvolvimento dos adolescentes
regularmente matriculados nas escolas onde
o mesmo será implantado, proporcionando
um melhor aprendizado em relação às outras
disciplinas e até mesmo na aplicação da
atividade motora e que diante de difíceis
situações, aprendem a poder tomar suas
próprias decisões. Objetivos Específicos:
•Promover a difusão do conhecimento e
conteúdo do xadrez; •Oferecer prática de
qualidade; •Despertar a consciência da
prática do xadrez como atividade necessária
ao bem estar individual e coletivo;
•Desenvolver no estudante sua capacidade
de atenção, memória, raciocínio lógico,
inteligência e imaginação. •Favorecer a
assimilação das características do xadrez que
contribuam com o harmonioso
desenvolvimento intelectual, moral e ético
da personalidade e que propiciem sua
autonomia cognitiva e sua capacidade de
raciocínio. •Propiciar ao aluno a
oportunidade de analisar, avaliar e propor
alternativas de solução às situações da vida
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Iniciação Científica e
Pesquisa

PROJETO:PRIMEIROS PASSOS
Carga horária: 40 horas
Desenvolvimento do projeto: anual
Alunos Atendidos: 1º ano ano
execução: 2017

diária. •Contribuir para o processo de
inclusão educacional e social; • Contribuir
para a ampliação da atividade educacional,
visando um caráter de educação permanente
e integral por meio da pratica do xadrez; •
Contribuir para a diminuição dos índices de
evasão e repetência escolar; •Contribuir
como subsídio às outras disciplinas; METAAumentar o índice de aprovação dos alunos
1º ano do Ensino Médio, principalmente em
matemática, melhorando seus
conhecimentos pré-existentes e linkar as
estratégias de jogo com a tomadas de
decisões do cotidiano.
Conteúdos:•Potenciação; •Radiciação;
•Geometria plana. Metodologia- Por se tratar
de um esporte em sua essência, as aulas
práticas de xadrez acontecerão em turno
extra ao de permanência obrigatória na
escola e pelo menos uma vez no mês, dentro
de 1h/a da disciplina Matemática, que de
imediato poderá discorrer sobre a
necessidade de concentração, as figuras
geométricas descritas nos movimentos das
peças, sua importância no jogo, na disciplina
e sua semelhança com as construções civis
vivenciadas no cotidiano do aluno. As
demais disciplinas, com o propósito de
disseminar o projeto e desenvolver
competências e habilidades inerentes a sua
prática, ministrarão aulas enfatizando a sua
importância, seu contexto histórico, a
interpretação de suas frases, o diálogo
enxadrístico em nosso idioma e em idiomas
estrangeiros, o espaço desenvolvido
(latitudinais e longitudinais) Critério de
avaliação Utilizar os jogos de maneira sócioeducativa, interagindo o conhecimento e a
lógica de um indivíduo com o outro;
Estabelecer de maneira dinâmica a
construção do conhecimento; Identificar em
conjunto e individualmente, a participação
dentro e fora de sala de aula; Apresentação
em grupo dos trabalhos solicitados;
Atualmente, uma das principais demandas
do país não é somente preparar mão de obra
qualificada para exercer atividades
específicas no mercado de trabalho, mas
também e principalmente, implantar uma
forte cultura de produção científica e
tecnológica, sem a qual não haverá
desenvolvimento e nem crescimento
intelectual e econômico significativo. Diante
desta necessidade tão emergencial, a rede
pública de ensino deve prover meios
eficazes para favorecer e fomentar esta
cultura, através de aulas e projetos
diferenciados que possam promover maiores
estímulos à criatividade dos jovens
estudantes, com incentivos econômicos e
educacionais, como bolsas de estudos em
universidades e investimentos do meio
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empresarial. Portanto, dentro deste foco, a
elaboração de Projetos de Pré-Iniciação
Científica vem assumindo papel de grande
destaque na Escola Mineko Hayashida, por
sua grande relevância social e no processo
de ensino-aprendizagem. Objetivos GERAL:
Discutir e testemunhar o desenvolvimento
de projetos de pré-iniciação científica por
alunos do 1º ano do ensino médio;
ESPECÍFICOS: Refletir sobre os estímulos
que os mesmos podem receber na escola, a
partir das aulas componentes da Parte
Comum e também da Parte Diversificada
das disciplinas que compõem o Currículo
Oficial do Estado do Amapá. O
desenvolvimento de projetos de PréIniciação Científica permite: •Ampliar o
conhecimento e visão de mundo a partir de
uma ótica científica. •Promover o caráter
interdisciplinar do processo de ensino e
aprendizagem, uma vez que o espírito crítico
e inventivo são habilidades que se almejam
lapidar em todas as disciplinas.
•Conscientizar o jovem para a necessidade
de se criar em novas respostas, soluções ou
metodologias de relevância social, para
situações problemas de pequena ou grande
escala. Desenvolvimento/ Metodologia A
fim de se implantar e consolidar na Escola
MINEKO HAYASHIDA uma forte cultura
de produção científica, tendo como foco a
formação integral do jovem protagonista
autônomo e competente, os professores da
Área de, Ciências da Natureza, Matemática,
Ciências Humanas e Linguagens, assumiram
o compromisso de: •Estabelecer como foco
de aprendizagem a criação de Projetos de
Pré-Iniciação Científica na Área de Ciências
da Natureza, Matemática, Ciências Humanas
e Linguagens; •Oferecer disciplinas seletivas
específicas como espaços privilegiados para
se desenvolverem os projetos; •Desenvolver
situações de aprendizagem para estimular a
criação de projetos científicos; •Realizar
práticas de laboratório em que os alunos
possam desenvolver o espírito crítico e
inventivo para fomentar novas ideias de
projetos de Pré - iniciação Científica.
Atividades práticas com experiências;
•Organização e apresentação de uma feira de
ciências; •Pesquisa/extensão •Uso de
recursos da internet; •Vídeos; •Palestras;
•Aulas expositivas; •Coleta de material para
as experiências; •Seminário; •Entrevistas.
DIAGNÓSTICA A identificação prévia dos
conhecimentos e habilidades dos educandos,
em relação a cada tema abordado, durante a
apresentação dos trabalhos. FORMATIVA
Para atender a necessidade de aperfeiçoar o
processo ensino aprendizagem e, oferecer
aos educandos os resultados da
aprendizagem, serão realizadas atividades de
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Protagonismo Juvenil

PROJETO:Projuvenil Carga horária:
20 horas Desenvolvimento do projeto:
1º semestre Alunos Atendidos: 1º ano
ano execução: 2017

trabalho em grupo para que os mesmos se
auto avaliem, no conjunto e individualmente
observando postura, controle, dicção e
pontualidade ao se apresentar em público;
SOMATIVA A comprovação a respeito dos
objetivos elencados no projeto, com vistas
ao seu alcance, será feita por meio das
atividades realizadas pelos alunos em sala de
aula, nas apresentações para toda a escola e
a comunidade em geral, suas produções de
materiais de acordo com cada tema
abordado, observando a pontuação contida
na sistemática de avaliação vigente.
O Ensino Médio atual necessita de uma
proposta que vá além da aprendizagem de
conteúdos necessários para uma formação
propedêutica, mas de uma formação que
contemple o jovem do Ensino Médio de
forma humano e integral.Dessa forma a
Escola Mineko Hayashida aderiu a proposta
do PROEMI com a intenção de proporcionar
aos seus alunos uma gama de conhecimentos
e informações que não são possíveis de
serem ofertados no formato de Ensino
Médio Regular e assim, implantou um
horário a mais em sua matriz curricular para
que dessa forma o estudante possa ter a
oportunidade de aprender outros saberes de
uma forma dinâmica, autônoma, coletiva e
inovadora, onde os mesmos se sintam
construtores de seus saberes através de
conhecimentos que serão fornecidos de
várias maneiras seja por intermédio do
professor(a) da escola ou através de outros
profissionais da comunidade que serão
convidados a darem a sua contribuição
social para a comunidade em que vive. Essa
nova forma de tratar os conhecimentos por
meio de novas metodologias onde o aluno
possa se sentir sujeito do seu conhecimento
certamente irá contribuir para a permanência
desses jovens na escola.O projeto ProJuvenil
traz uma proposta de trabalho que visa uma
integração dos saberes formatado na
proposta curricular de forma interdisciplinar
onde os educandos possam se apropriar
destes e assim possam avançar em seus
conhecimentos com uma visão de mundo
ampla que possa fazer com que haja uma
reflexão da importância dele no mundo do
trabalho da tecnologia, da ciência e da
cultura, onde se perceba o quanto é
importante saber se posicionar no mundo em
que se vive.OBJETIVOS:GERAL-Promover
de forma interdisciplinar conhecimentos que
levem os alunos a refletirem sobre a sua
realidade socioambiental no intuito de se
tornarem cidadãos críticos e ativos que
possam atuar na sociedade, como sujeitos de
transformações.ESPECÍFICOS- Envolver a
escola e a comunidade nas questões
ambientais;Promover uma discussão sobre a
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Produção e Fruição das
Artes

PROJETO: AFROART Carga horária:
40 horas Desenvolvimento do projeto:
anual; Alunos Atendidos: 1º ano; Ano
execução: 2017.

temática ambiental de forma a Incentivar os
jovens às mudanças de comportamento em
relação ao ambiente em que
vivem;Sensibilizar os jovens sobre os
problemas ambientais locais, regionais e
globais; Oferecer aos jovens vários tipos de
linguagem culta como forma de levá-los a
refletir a sua fala, leitura e produção
textual.Os conteúdos serão apresentados de
forma interdisciplinar, envolvendo todas as
áreas do conhecimento, abordando os
seguintes temas:Conferências ambientais;
Questão da água (uso consciente da água,
reaproveitamento); Agenda 21; A juventude
e o meio ambiente.METODOLÓGICADinâmica de grupo; Aulas teóricas e
expositivas pelo professor com exibição de
vídeos; Produção de textos pelos alunos
sobre a temática discutida; Palestra e debate;
Visita à estação de tratamento de água do
município; Confecção de mural e cartazes;
Material apostilado; Passeio pelo entorno da
escola afim de visualizar o que pode ser
melhorado; Uso das ferramentas da internet;
Entrevistas com os responsáveis da
secretaria do Meio Ambiente; Seminário
para socialização de informações; Ação na
comunidade local para fins de
conscientização
ambiental.(caminhada,distribuição de
cartilhas,
informativos,folders,etc.)CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO:DIAGNÓSTICA- A
identificação prévia dos conhecimentos e
habilidades dos educandos, em relação a
cada tema abordado, durante a apresentação
dos trabalhos.FORMATIVA-A necessidade
de aperfeiçoar o processo ensino
aprendizagem e, oferecer aos educandos
resultados de aprendizagem, serão realizadas
atividades de trabalho em grupo para que os
mesmos se auto avaliem, no conjunto e
individual observando postura, controle,
dicção e pontualidade ao se apresentar em
público; Somativa - A comprovação a
respeito dos objetivos elencados no projeto,
com vistas ao seu alcance, será feita por
meio das atividades realizadas pelos alunos
em sala de aula, nas apresentações para toda
a escola e a comunidade em geral,
produções de materiais de acordo com os
temas abordados
O presente projeto visa atender os
dispositivos da Lei 10.639/2003 e da Lei
11.645/2008, que determinou a
obrigatoriedade da temática História e
cultura Afro – Brasileira e Indígena no
currículo oficial da rede de ensino
fundamental e médio nas escolas. Visto que
a instituição escolar é um espaço de
formação de cidadãos e cidadãs, tal medida
é importância para valorizar e respeitar a
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diversidade ética e cultural da história dos
povos africanos, indígenas e da cultura afrobrasileira. Este projeto propõe construir uma
reflexão sobre a identidade cultural entre
culturas diferentes, dentro de uma
perspectiva de entrelaçamento nas diversas
linhas do conhecimento. Trata-se
principalmente de desenvolver na prática
pedagógica, ações que estabeleçam o
respeito entre os seres humanos. Destacando
todos os tipos de diversidades: cultural,
sexual entre outros. Com isto, podemos
transformar o aluno, através do
conhecimento dos significados das diversas
culturas destacando seu valor, sabendo
julgar a qualidade artística e estética das
produções, estudando – as e expandindo
seus estudos na vertente da
interculturalidade. Objetivos - GERAL:
Conhecer aspectos referenciais da arte e da
cultura africana e indígena, identificando a
importância desses elementos para a
construção da identidade de uma sociedade.
ESPECÍFICOS:•Propiciar reflexões que
favoreça a formação integral do indivíduo
reflexivo, ativo responsável tendo em vista a
construção de um mundo mais humanizado.
•Identificar e analisar de forma crítica os
elementos geradores das diferenças,
objetivando o combate ao preconceito, ao
racismo e a exclusão que tanto os negros e
indígenas sofreram ao longo da história do
Brasil. •Garantir um ambiente escolar
compatível com uma sociedade democrática,
multicultural e pluriétnica. •Possibilitar a
construção de nós entre a cultura africana e
indígena, de uma história e de uma
identidade, possibilitando a releitura e a
valorização das mesmas. •Resgatar através
dos mecanismos artísticos a importância da
arte e da cultura, aproximando teoria e
pratica;•Visitar os pontos correlacionados
com a temática para obter informações,
proporcionando ao alunado a oportunidade
de prestigiar e valorizar a sua cultura.
Conteúdos a partir dos quais as atividades
serão desenvolvidas Os conteúdos a serem
trabalhados: •Leis nº 10.639/03 e
11.645/08;•Diversidade Cultural;
•Comunidades Quilombolas •Poesias, Poetas
e Poetizas afro brasileira; •O negro e
lietratura brasileira •História Indígena,
Legislação e demografia; •As terras
indígenas no Brasil; • Arte e cultura
amapaense; •Variação Linguistica •O teatro;
•A dança; •A Pintura;•A Música; •O
Artesanato;•A Religião •Os pratos
típicos/Gastronomia;•As plantas
medicinais;•O folclore/ As lendas;•A
Capoeira e sua história. metodológica a ser
desenvolvida:•Dinâmica de grupo;•Aulas
teóricas e expositivas pelo professor com

45

exibição de vídeos;•Produção pelos alunos:
gincana, teatro, música, grupo de
dança;•Produção de textos;•Palestra e
debate;•Confecção de mural e
cartazes;•Material apostilado;•Aula
passeio;•Entrevistas;•Roda de
Conversa;•Coleta de fotografias; •Uso das
ferramentas da internet •Peças Teatrais
•Seminário para socialização de informações
•Apresentação de danças/ costumes e arte
Indígena e Afro Brasileira. •Exposição
cultural. Critérios de avaliação
DIAGNÓSTICA- A identificação prévia dos
conhecimentos e habilidades dos educandos,
em relação a cada tema abordado, durante a
apresentação dos trabalhos. FORMATIVA
Para atender a necessidade de aperfeiçoar o
processo ensino aprendizagem, serão
realizadas atividades de trabalho em grupo
para que os mesmos se auto avaliem, no
conjunto e individualmente. SOMATIVA A
comprovação a respeito dos objetivos
elencados no projeto, com vistas ao seu
alcance, será feita por meio das atividades
realizadas pelos alunos em sala de aula, nas
apresentações para toda a escola e a
comunidade em geral, suas produções de
materiais de acordo com cada tema
abordado

f) Pará – 160 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 57 escolas
contempladas pelo PROEMI

Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (9.566º) - 16ª colocação na
média geral das escolas públicas do Pará

Dados
Código INEP: 15064280
Escola:EEEFM SAO FRANCISCO XAVIER
Município: ABAETETUBA, Unidade Federativa: PA, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:2015
Alunos: 1.081
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 98.000,00 (Capital: R$ 29.400,00, Custeio R$ 68.600,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 10
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CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Realizar estudos proporcionando aos/as
estudantes experiencias que ampliem
suas ações de linguagem, contribuindo
para o desenvolvimento do letramento,
da leitura, escrita e resolução de
problemas na matemática.

1Oficina com professores das
disciplinas afins para apresentação do
projeto interdisciplinar e discussão das
temáticas geradoras no processo de
letramento e da matemática; Objetivos: 1incentivar a leitura, produção textual e
dinâmicas no Ensino da Matemática com
temas geradores. 2- Incentivar a leitura
como uma espécie de reescritura dos textos,
na medida em que confronta valores e
perspectiva;3- Aplicar dinâmicas de leitura
pior meio de contação de história, jogos,
dramatização teatral, música e outros;
Oficina de matemática com temas geradores.
Metodologia: Realizar quatro oficinas com
docentes com temas referentes ao cotidiano
dos discentes; Oficinas com discentes;
Utilizar dinâmicas de produção escrita,
leitura, contação de história, jogos na área de
linguagem e operações matemáticas,
dramatização teatral, música, e outros.
Público Alvo: Professores da língua
portuguesa e de matemática. Cronograma:
OFICINAS COM PROFESSORES- MESES
DE ABRIL, MAIO E JUNHO(2017)
Justificativa de recurso financeiro para as
capacitações- Visando atender a demanda de
docentes que necessitam de qualificação na
abordagem do redesenho curricular e
interdisciplinar, faz-se necessário a
contratação temporária de 20h para
professor formador na área específica com
formação de Mestrado em Educação ou
Doutorado em Educação. SEMINÁRIO DE
FORMAÇÃO CURRICULAR PARA
DOCENTES DA LINGUA PORTUGUESA
E MATEMÁTICA OBJETIVO: Contribuir
com a formação dos docentes na discussão
do redesenho curricular interdisciplinar,
eixos temáticos na Lingua portuguesa e da
matemática. Público alvo: Docentes do
Ensino Médio Colégio São Francisco Xavier
CRONOGRAMA: MÊS DE ABRIL 2017
Justificativa de recurso financeiro para as
capacitações- Visando atender a demanda de
docentes que necessitam de qualificação na
abordagem do redesenho curricular e
interdisciplinar, faz-se necessário a
contratação temporária de 80h( em quatro
momentos) para professor formador na área
específica com formação de Mestrado em
Educação ou Doutorado em Educação, o que
requer despesas de custos de diárias.
OFICINA DE PRODUÇÃO TEXTUAL E
OPERAÇÕES MATEMÁTICAS PARA
DISCENTES. Objetivo: atender alunos do
Ensino Médio no incentivo à escrita, à
leitura e nas atividades matemáticas, com
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Incentivar e potencializar projetos de
pesquisa e habilidades na informática
educativa e formação de cidadania

Mundo do Trabalho

Proporcionar e incentivar a juventude
do ensino médio da comunidade do
CSFX à orientação vocacionalprofissional- visão do mundo do
trabalho

Protagonismo Juvenil

Incentivar a inclusão social na
comunidade do CSFX, sensibilizando a
juventude a fim de criar uma cultura de
paz

meta a atingir a melhoria no processo de
aprendizagem, aumentando o resultado do
IDEB. metodologia:1-Levantamento da
demanda de alunos com dificuldades de
aprendizagem na área de linguagem e da
matemática; 2-organização e efetivação das
oficinas;Apresentação dos resultados as
oficinas à comunidade escolar; Público
Alvo: Alunos do Ensino Médio- critério:
apresentam mais dificuldades de
aprendizagem; Cronograma: oficinas(4)
bimestralmente(2017).
OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE
PROJETOS CIENTÍFICOS.OBJETIVO:
Incentivar os alunos do Ensino Médio do
Colégio São Francisco a buscar novos
campos de conhecimento via Ciência e
Tecnologias avançadas.Metodologia: 1Levantamento de alunos que se destacam na
área nas diversas áreas do conhecimento e
que apresentam habilidade para o campo
científico da pesquisa.2- Planejamento e
Organização das Oficinas; 3- Realização das
oficinas de elaboração e Projetos
Científicos; PÚBLICO ALVO: Alunos do
Ensino Médio com habilidade para a área da
pesquisa científica e tecnológica;
CRONOGRAMA:(2017) Mês de abrilLevantamento da demanda; MaioPlanejamento e Organização das Oficinas;
Agosto- 1ª Oficina de Elaboração de
Projetos Científicos; Setembro- 2ª Oficina
de Elaboração de Projetos Científicos;
Novembro- Socialização dos Projetos na
Feira Científica do Colégio São Francisco
Xavier. Justificativa dos Recursos: Se faz
necessários os recursos solicitados devidos
as atividades serem executadas em
ambientes e horários de contra turno, em
salas especiais.
REALIZAR WORKSHOP COM
VOCAÇÃO PROFISSIONAL e
MERCADO DO TRABALHO.OBJETIVO:
Contribuir com incentivo à descoberta da
vocação profissional e leitura do mercado de
trabalho.METODOLOGIA: 1-Planejamento
e Organização do workshop; 2- Exposição
de standes e palestras de diversos
profissionais; mobilização da comunidade
estudantil. PÚBLICO ALVO; Alunos do
Ensino Médio do colégio São Francisco
Xavier CRONOGRAMA- (2017)- mês de
novembro.
REALIZAR GINCANA SOLIDÁRIA
PELA CULTURA DE PAZ. com objetivo
de incentivar a Cultura de Paz e
Solidariedade: A Metodologia se dará:1Planejamento e organização da Gincana
Solidária: 2- Formação para discentes com
temáticas de Cultura de Paz e
Solidariedade;3-Formação para docentes
com cultura de paz e solidariedade:3-
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Realização da Gincana; 4- Atividades de
cidadania- intervenções na comunidade.
Cronograma: Meses de agosto, setembro e
outubro e novembrode 2017. Público Alvo:
Discentes e docentes do Ensino Médio;
Comunidade Escolar jUSTIFICATIVA
DOS RECURSOS: se faz necessário investir
na formação docente com momentos de
estudos qualificados com mestres e doutores
na área do currículo, o que requer despesas
de custos de diárias e remunerações.
Justificativa de recurso capital- Visando
atender a demanda de formação para
docentes e discentes da comunidade escolar
se faz necessário estruturar os ambientes
com equipamentos adequados para projeção
de vídeos, documentários, slydes

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.847º) - 159ª colocação na
média geral das escolas públicas do Pará

Dados
Código INEP: 15007375
Escola:EEEM FRANCISCO NOBRE DE ALMEIDA
Município : MONTE ALEGRE, Unidade Federativa : PA, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 1.952
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 110.000,00 ( Capital: R$ 33.000,00, Custeio R$ 77.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 11
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Projeto Língua interação e Cultura

OBJETIVOS: Incentivar a leitura e a
produção textual através de atividades
direcionadas, afim de preparar os alunos
para o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM. METODOLOGIA: As ações do
projeto serão executadas aos finais de
semana e feriados. Os alunos terão aula de
reforço, que serão ministradas pelos
professores de Língua Portuguesa. Além
disso, os alunos receberão um caderno de
redação para dar suporte ao aprendizado
recebido na sala de aula. Os alunos
confeccionarão o Livro de Poemas, bem
como, farão produção de crônicas e ainda
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Projeto Formando Vencedores: A um
passo da universidade

Projeto redefinindo da matriz curricular
na Escola Francisco Nobre de Almeida.

Projeto Simulando no FNA: Uma ação
necessária para o êxito do aluno.

Projeto Plantão Pedagógico: Caminho
necessário para o compartilhamento de
responsabilidades família x escola.

participarão das atividades do projeto
denominado assalto literário. Através desse
projeto os alunos recitam poesias nas praças,
ruas, escolas, etc. A culminância de todo
esse trabalho será feita durante a Feira
Científica e Cultural, através de uma Mostra
Cultural realizada anualmente pelo Colégio
Francisco Nobre de Almeida. As atividades
serão realizadas no Laboratório de Língua
Portuguesa. Para isso, será necessária a
aquisição de alguns materiais visando tornar
o espaço adequado para que o processo de
ensino e aprendizagem ocorra de forma
satisfatória. PERÍODO DE EXECUÇÃO:
01/03/2017 a 29/12/2017 PÚBLICO ALVO:
Alunos da 1ª, 2ª e 3ª série.
Preparar os alunos para as avaliações em
larga escala (ENEM - Exame Nacional do
Ensino Médio; SISPAE - Sistema Paraense
de Avaliação Educacional).
METODOLOGIA: Serão feitos aulões por
disciplina, aos finais de semana. PERÍODO
DE EXECUÇÃO: 01/08/2017 a 31/10/2017
PÚBLICO ALVO: Alunos da 1ª, 2ª e 3ª
série.
Fortalecer o ensino de Língua Portuguesa e
Matemática. METODOLOGIA: A escola ao
adotar na matriz curricular as disciplinas
optativas Língua Portuguesa II e
Matemáticas II, houve uma ampliação da
carga horária dessas disciplinas. O trabalho
desenvolvido pelos professores que atuam
nessas disciplinas ocorre de forma
planejada. No início do ano é feito o plano
de ensino. Nesse plano são inseridos todos
os conteúdos a serem trabalhando durante o
ano, bem como, as metodologias, recursos e
forma de avaliação que serão utilizadas. Os
professores recebem orientação pedagógica
da equipe técnica da escola para construir o
planejamento das referidas disciplinas. Estes
são orientados a utilizar metodologias
diferenciadas, atrativas ao aluno. PERÍODO
DE EXECUÇÃO: 02/03/2017 a 31/12/2017
PÚBLICO ALVO: Alunos da 1ª, 2ª e 3ª
série
Preparar os alunos para as avaliações em
larga escala (SISPAE - Sistema Paraense de
Avaliação Educacional, ENEM - Exame
Nacional do Ensino Médio, OBMEP,
Olimpíadas Brasileiras de Língua
Portuguesa). METODOLOGIA: Serão
aplicados testes simulando as avaliações em
larga escala, em período pré-definido pela
equipe técnica, gestora e professores.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 22/04/2017 e
29/04/2017, 20/04/2017 e 27/10/2017
PÚBLICO ALVO: Alunos da 1ª, 3ª e 3ª
série.
Prestar atendimento pedagógico
individualizado aos pais para que estes
acompanhem mais de perto a educação de
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Projeto Parada Pedagógica

Projeto promovendo a inclusão no
FNA

seus filhos e compartilhem
responsabilidades com a escola. Além disso,
faz-se necessário adquirir equipamentos
visando tornar a sala da coordenação
pedagógica, onde ocorrerão os
atendimentos, adequados e confortáveis para
receber a clientela de pais.
METODOLOGIA: No início do ano letivo,
a comunidade escolar define os meses em
que ocorrerão os plantões pedagógicos e
insere no calendário escolar; Quando se
aproxima o período em que ocorrerão os
plantões, a equipe técnica da escola mobiliza
os pais através de convites marcando hora,
data e local para os atendimentos; Nos
plantões pedagógicos as conversas com os
pais são individuais. Estes têm acesso ao
desempenho de seus filhos,tanto no aspecto
quantitativo, quanto qualitativo, através de
instrumentos pré-elaborados (fichas) pela
equipe técnica da escola. PERÍODO DE
EXECUÇÃO: 15/05/2017 a 19/05/2017 e
20/11/2017 a 24/11/2017. PÚBLICO
ALVO: Pais e alunos do colégio Francisco
Nobre de Almeida, matriculados na 1ª, 2ª e
3ª série.
Realizar reuniões pedagógicas com
professores para discussão do processo
ensino-aprendizagem. METODOLOGIA:
As datas das reuniões serão definidas no
início do ano, durante o encontro
pedagógico da escola. Será utilizado o grupo
de Whatsapp da escola para a mobilização
dos professores para a parada pedagógica.
Inicialmente haverá avaliação das
atividades, em seguida ocorrerá a troca de
experiências, sendo que o encontro será
finalizado com uma formação continuada
conduzida pela coordenação pedagógica, a
qual trabalhará diversos assuntos necessários
ao êxito do processo de ensino e
aprendizagem. PERÍODO DE EXECUÇÃO:
26/05/2017 e 30/09/2017. PÚBLICO
ALVO: Professores que ministram aula para
1ª, 2ª e 3ª série.
Promover a inclusão no Colégio Francisco
Nobre de Almeida. METODOLOGIA:
Inicialmente será feito o Plano de
Atendimento Educacional Especializado,
voltado para as necessidades do aluno,
especialmente focando as atividades de
Língua Portuguesa e Matemática. Neste
plano deverão constar todas as atividades a
serem desenvolvidas neste espaço. Para isso,
deverão ser adquiridos alguns itens para
possibilitar a execução desse plano de ação.
As produções dos alunos deverão ser
expostas durante as atividades desenvolvidas
pela escola. No final do ano, os alunos terão
um portfólio contendo as atividades
realizadas ao longo do ano. PERÍODO DE
EXECUÇÃO: 02/03/2017 a 29/12/2017.
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PROJETO CIRCUITO
MATEMÁTICO

Projeto Simulado para o
ENEM/VESTIBULAR

Projeto Festival da Linguagem

Iniciação Científica e
Pesquisa

Projeto Feira Científica e Cultural

PÚBLICO ALVO: Alunos com
necessidades especiais regularmente
Desenvolver a aprendizagem de forma
lúdica, através da utilização de jogos e
brincadeiras, bem como, possibilitar que os
conceitos matemáticos sejam aprofundados
de maneira significativa, utilizando para
isso, uma metodologia de ensino alternativa
e motivadora. METODOLOGIA: Serão
realizadas competições entre os alunos
usando jogos matemáticos. Também serão
feitas composições de paródias com base em
literaturas matemáticas. Outra atividade que
fará parte do projeto será a oficina de
dobraduras e realização de peças teatrais
com base nos conteúdos matemáticos.
PERÍODO DE EXECUÇÃO:23/06/2017 e
11/12/2017. PÚBLICO ALVO: Alunos da
1ª, 2ª e 3ª série da sede e do anexo CANP.
Fazer com que os alunos fiquem mais
tranquilos e se familiarizem com as
questões. As questões serão no mesmo
estilo. Melhorar o autocontrole,
preenchimento de gabarito e controle do
tempo. METODOLOGIA: Será uma vez por
bimestre com questões contendo cinco
alternativas. PERÍODO DE EXECUÇÃO:
22/05/2017 e 23/10/2017. PÚBLICO
ALVO: Alunos do ensino médio
matriculados na 1ª, 2ª e 3ª série na
modalidade SOME - Sistema de
Organização Modular de Ensino.
Possibilitar a aquisição de conhecimentos e
habilidades para que os alunos desenvolvam
técnicas que lhes permitam melhor
aprendizado. METODOLOGIA: Leitura de
textos diversos, Seminário enfocando o tema
proposto, apresentações artísticas, produção
de textos diversos, socialização. PERÍODO
DE EXECUÇÃO: 26/06/2017 e 22/12/2017.
PÚBLICO ALVO: Alunos do 1º, 2º e 3º
anos do ensino médio, alunos do ensino
fundamental e comunidade em geral.
Desenvolver trabalhos científicos e culturais,
englobando todas as disciplinas da matriz
curricular do Colégio Francisco Nobre de
Almeida. METODOLOGIA: Inicialmente
escolhe-se o tema a ser trabalhado na feira.
Em seguida, os professores desenvolvem
trabalhos científicos e culturais voltados ao
tema. O projeto finaliza com a culminância,
que tem dois dias de duração,sendo 01 para
as apresentações científicas e 01 para as
apresentações culturais. É feita ampla
divulgação para que toda a comunidade
escolar (pais, alunos, professores, equipe
técnica, equipe gestora, pessoal
administrativo e pessoal de apoio) possa
participar. PERÍODO DE EXECUÇÃO:
02.10.2017 a 08.12.2017 PÚBLICO ALVO:
Comunidade escolar (pais, alunos
matriculados na 1ª, 2ª e 3ª série, professores,
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Projeto Física e Cidadania

Projeto Aluno Cidadão: Aspectos
social, cultural e científico

Projeto ciência viva

Mundo do Trabalho

Projeto Café Filosófico

equipe técnica, equipe gestora, pessoal
administrativo e pessoal de apoio) e
sociedade montealegrense.
Construir um banco de experimentos para a
associação dos conteúdos ao Âmbito sócioambiental do discente. METODOLOGIA:
Serão confeccionados experimentos no
decorrer das aulas em consonância aos
assuntos para formar um acervo
experimental e apresentar em eventos
científicos. PERÍODO DE EXECUÇÃO:
02/03/2017 a 08/12/2017. PÚBLICO
ALVO: Estudantes da 1ª, 2ª e 3ª série e
comunidade escolar (pais, alunos,
professores, equipe técnica, equipe gestora,
pessoal administrativo e pessoal de apoio)
em geral.
Proporcionar ao aluno condições de
exercitar a cidadania. Possibilitar ao aluno a
pesquisa de conteúdos interdisciplinares.
Produzir textos, resgatar elementos da
cultura local. METODOLOGIA:
Revitalização do espaço físico. Organização
das equipes para a Feira Científica e
Cultural. Abordagem dos aspectos da cultura
local. PERÍODO DE EXECUÇÃO:
30/10/2017. PÚBLICO ALVO: Alunos da
modalidade SOME da 1ª, 2ª e 3ª série e
comunidade escolar em geral (pais,
professores, alunos, equipe técnica, equipe
gestora, pessoal administrativo e apoio.
Proporcionar a possibilidade da realização
de diversos tipos de reações químicas e
também, a simulação de vários
procedimentos de separação de misturas.
METODOLOGIA: Para organizar o
atendimento, o professor de química deve
agendar junto à equipe técnica a visita no
laboratório. Para a realização das atividades,
o professor deverá escolher os conceitos que
irá trabalhar. Serão catalogadas as melhores
atividades para serem apresentadas durante a
Feira Científica e Cultural do colégio.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/04/2017 a
29/12/2017. PÚBLICO ALVO: Alunos de
1ª, 2ª e 3ª série da sede.
Proporcionar aos alunos momentos para
debates e reflexões sobre assuntos diversos
(ética, profissões, tecnologias sociais,
trabalho coletivo e sustentabilidade)
METODOLOGIA: Serão realizados
encontros no auditório da escola. As
explanações serão feitas através de palestras
educativas com profissionais de diversas
áreas, especialmente ex-alunos, os quais
terão a oportunidade de fazer relatos de
experiência sobre sua vida em
sociedade.Vale ressaltar que deverão ser
adquiridos alguns itens para tornar o espaço
do auditório, visando adequá-lo à realização
das atividades constantes no projeto.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/11/2017
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Projeto AGENTES JOVENS:
Formando líderes na escola

Protagonismo Juvenil

Projeto Ação Verde e Cidadania

PÚBLICO ALVO: Alunos da 3ª série do
Colégio Francisco Nobre.
Fomentar o protagonismo juvenil através da
formação de lideranças na escola.
METODOLOGIA: Será feita a eleição dos
alunos que se destacam como líderes nas
turmas. Esses alunos deverão atender os
critérios exigidos pela escola. Após a eleição
o agente jovem escolhido passa a representar
os interesses de sua turma junto à
comunidade escolar (alunos, pais,
professores, direção, equipe técnica, pessoal
administrativo e apoio). Em seguida será
feita uma capacitação para os agentes jovens
eleitos, para que estes possam desempenhar
sua função de forma exitosa. Ao final da
capacitação, os participantes receberão
certificados de participação. PERÍODO DE
EXECUÇÃO: 17/04/2017 PÚBLICO
ALVO: Alunos regularmente matriculados
na 1ª, 2ª e 3ª série.
Desenvolver ações de cunho ambiental com
temas diversificados, bem como destinar de
modo ambientalmente correto os resíduos
sólidos orgânicos gerados nas atividades
relacionadas ao preparo dos alimentos,
consumo das refeições, limpeza dos
utensílios utilizados, varrição, capinas e
podas diversas. METODOLOGIA: O
projeto ocorrerá através de palestras,
construção de espaços para o momento de
recreação, trabalho de jardinagem e horta.
PERÍODO DE EXECUÇÃO:03/04/2017 a
29/12/2017. PÚBLICO ALVO: Alunos
regularmente matriculados na escola na 1ª,
2ª e 3ª série.

g) Tocantins – 139 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 55 escolas
contempladas pelo PROEMI

Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (11.237º) - 17ª colocação na
média geral das escolas públicas do Tocantins

Dados
Código INEP: 17026296
Escola:ESC EST FREDERICO JOSE PEDREIRA NETO
Município: PALMAS, Unidade Federativa: TO, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 763
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 60.000,00 (Capital: R$ 18.000,00, Custeio R$ 42.000,00)
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Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5H
Quadro 12
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Realizar capacitação para Professores

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Executar o Projeto "Cursinho do Fred"
preparatório para o ENEM

Realizar Rodas de leitura

ATIVIDADES
Considerando as Matrizes de Habilidades do
ENEM , propõe-se duas capacitações , uma
em cada semestre de 2017, com o objetivo
de um melhor um desempenho dos
professores na sua prática diária, na sala de
aula. A estratégia que será adotada para a
realização da capacitação, serão as aulas
teórica-práticas; a elaboração das avaliações
com o foco nas novas tecnologias; a
apropriação da nova linguagem das provas
de Matemática e de Língua Portuguesa do
ENEM, visando o empoderamento desta
linguagem pelo
Professor/Aluno,consequentemente propõese a elevação da taxa de aprovação da nossa
Escola, assim como a melhoria da qualidade
do ensino da mesma;
Baseado no resultado do índice de
aproveitamento da Escola, de 3,3 e a
proposta de elevação para 4,1, e
considerando as Matrizes de Habilidades do
ENEM, surge a necessidade da criação de
um Cursinho preparatório ENEM do Fred,
com foco nas disciplinas de Matemática e
Língua Portuguesa, destinado a todos os
alunos, e como referencia de resultados as
provas do ENEM e outros vestibulares de
universidades públicas brasileiras, realizados
pelos nossos alunos. As aulas acontecerão
aos sábados, com alternância das disciplinas
de Matemática e Língua Portuguesa. As
turmas serão formadas de forma
multisseriadas , com aulas de uma hora e
meio ministradas pelo Professor do CIC ,
auxiliados pelos alunos monitores.
Considerando a realização da Semana
Literária, evento de grande magnitudade da
nossa Escola , bem como preparação dos
nossos alunos, para as apresentações dos
trabalhos, será realizada as Rodas de
Leitura, com o objetivo de desenvolver em
nossos alunos a motivação para leitura, a
desenvoltura na oratória, a fruição pela
leitura, a ampliação do vocabulário e a
ampliação do conhecimento de autores
nacionais. As aulas acontecerão de forma
multisseriada, a formação em círculo ou
semi círculos, com a orientação de um leitor
guia, leitura compartilhada; leitura
dramatizada vivenciando o texto ,
explorando a entonação, com o uso de
recursos como mudança de voz conforme o
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Formar grupo de Apoio - Monitoria dificuldades de aprendizagem nas
disciplinas de Matemática e Língua
Portuguesa.

Realizar "Pesquisa Qualidade de Vida
no ambiente Escolar: desafios para a
melhoria do ensino aprendizagem."
Etapa I - Identificação da Pesquisa

Iniciação Científica e
Pesquisa

Realizar "Pesquisa Qualidade de Vida
no ambiente Escolar: desafios para a
melhoria do ensino aprendizagem."
Etapa II - Encontro técnico

Realizar "Pesquisa Qualidade de Vida
no ambiente Escolar: desafios para a
melhoria do ensino aprendizagem."
Etapa III - Distribuição de tarefas

Mundo do Trabalho

Promover a "Feira das Profissões"

personagem, a ênfase em interjeições, gestos
e expressões corporais e faciais.
Será formado um grupo de monitores, para
auxiliar os professores e alunos, em apoio
aos alunos com dificuldades de aprendizado
nas disciplinas de Matemática e Língua
Portuguesa. O critério para a escolha do
aluno monitor será: bom aproveitamento nas
disciplinas de Matemática e Língua
Portuguesa, assiduidade nas aulas, boa
comunicação para a transmissão do
conteúdo, bom relacionamento com seus
colegas, disponibilidade para o desempenho
da monitoria. A indicação será feita pelo
professor com o apoio da a Orientação
Pedagógica da Escola.
Se realizada a Pesquisa Qualidade de Vida
no ambiente Escolar : desafios para a
melhoria do ensino aprendizagem, com o
objetivo de correlacionar o espaço físico da
escola e a melhoria da qualidade do ensino.
Baseado nos resultados obtidos do
Diagnóstico Cognitivo , SAETO, e a
necessidade para o efetivo aprendizado
escolar , relacionado a grande importância
para os nossos alunos do espaço físico da
Escola, faz-se necessário a realização de
uma pesquisa para o levantamento das
demandas para a melhoria da estrutura física
, segurança, alimentação e o clima
organizacional da Escola. A pesquisa será
por amostragem, em conformidade ao
número de alunos matriculados e frequentes
, dos turnos matutino, vespertino e noturno.
Será formado inicialmente um grupo de
vinte alunos, de forma multisseriada, com a
previsão de encontros semanais,
intermediação será feita pelo Professor
responsável pelo CIC e técnicos do IEL.
Alunos e Professores participarão de cinco
encontros técnicos intermediado por um
economista do Instituto Euvaldo Lodi, em
forma de oficinas, tendo como objetivo a
identificação da forma de abordagem, da
linguagem específica utilizada em pesquisa,
da postura do entrevistador, elaboração do
questionário, orientação na tabulação dos
dados, analise dos dados coletados para a
devolutiva da Pesquisa.Os encontros
acontecerão nas instalações do IEL, para que
os alunos já se sintam ambientados com o
local de trabalho do Pesquisador.
Considerando a realização da Pesquisa, será
formado inicialmente um grupo de 20 alunos
pesquisadores, que serão distribuídos em
equipes para as seguintes tarefas: aplicação
da pesquisa , digitação da coleta de dados ,
tabulação resultados , registro das ações
desenvolvidas - vídeo, fotos.
Com o objetivo de ampliar o conhecimento
dos jovens acerca do seu futuro profissional.
A realização da Feira das Profissões
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Realizar "Roda de palestras"

Realizar "Orientação Profissional"na
Escola

Estimular a Formação do Grêmio
Estudantil da Escola

Protagonismo Juvenil

Criar a Comissão Meio Ambiente e
Qualidade de Vida

proporcionará informações que
possibilitarão identificar suas escolhas,
esclarecendo suas dúvidas quanto a sua
escolha profissional. A Feira das Profissões
será realizada no ambiente escolar, com
todas as turmas dos turnos matutino e
vespertino,os alunos do turno noturno serão
convidados para visitação, as apresentações
serão em forma de stands. Os trabalhos
apresentados deverão contribuir na escolha
dentre as ofertas de formação profissional
existentes.
O objetivo da realização da roda de palestras
na nossa Escola é o de provocar o
pensamento crítico dos nossos alunos a
respeito da formação profissional existentes
, nas oportunidades o mundo do trabalho , o
de conhecer profissionais em diversas áreas
do conhecimento, assim como sua forma de
trabalho, o seu ambiente de trabalho. Será
destinada a todos os alunos dos turnos,
matutino, vespertino e noturno, no contra
turno, os palestrantes serão escolhidos de
acordo a demanda dos alunos. Como
estratégia de apresentação, a dinâmica
utilizada será como a do programa de
televisão Altas Horas, além da palestra ,
apresentação de música realizada pelos
alunos, perguntas e respostas ao palestrante.
As atividades desta ação serão
desenvolvidas na proposta de participação
dos alunos em dez encontros, através da
pesquisa das profissões existentes , a forma
do ambiente de trabalho, a remuneração
destes profissionais. Os encontros
acontecerão na Escola, com trê estagiários
da ULBRA , supervisionados pela
Professora da Instituição e do Serviço de
Psicologia, com o apoio do Professor do
CIC. O grupo será formado com 15 alunos,
por vez. A expectativa é que ao final destes
encontros os alunos possam escolher sua
profissão com mais segurança.
O objetivo é o fortalecimento da autonomia,
é da ampliação das condições que assegurem
a pluralidade e a liberdade de manifestações
dos jovens estudantes, sendo assim os
alunos terão a oportunidade de construir sua
participação estudantil no contexto escolar e
social através da reativar o Grêmio
Estudantil, supervisionado pelo Professor do
CIC e apoio da orientação pedagógica.
A criação do Com-Vida: Comissão de Meio
Ambiente e Qualidade de Vida e Agenda 21
, na Escola, os alunos terão por meio dessa
um espaço democrático e participativo
através de debates, palestras, seminários que
congreguem toda a comunidade escolar com
iniciativas voltadas para a sustentabilidade
socioambiental e à melhoria da qualidade de
vida na escola e na comunidade. As
Comissões serão formadas por alunos,
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professores e colaboradores de outros
setores e acontecerá um encontro
semanalmente, no contra turno do aluno.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.955º) - 139ª colocação na
média geral das escolas públicas do Tocantins

Dados
Código INEP: 17006430
Escola:ESC EST SAO PEDRO
Município : ARAGUANA, Unidade Federativa : TO, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 61
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 22.000,00 ( Capital: R$ 6.600,00, Custeio R$ 15.400,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 13
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Realizar rodadas de leituras com
apresentações e recitações de poesias;
produzir resenhas de textos românticos
de literatura brasileira, revisar e
corrigir os textos; produzir um livro
através de poesias com ilustrações.

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Realizar anualmente um projeto
envolvendo resolução de situações
problemas, gráficos, tabelas, cálculos e
formas geométricas através de
aplicativos com oficina lúdica, tais
como construção de
poliedros,confecção de jogos que
auxiliam na aprendizagem

ATIVIDADES
LÍNGUA PORTUGUESA - Elaborar e
desenvolver Bimestralmente o Projeto mesa
literária (apresentação oral de obras
literárias). - Criação de uma coletânea de
textos – Gênero textual Poema, crônicas,
memórias. - Desenvolver a habilidade da
apropriação dos mecanismos de escrita por
meio das redações e demais produções.
MATEMÁTICA - Realizar grupo de estudo
e resolução de simulados tendo como base
questões do ENEM e OBMEP. - Realizar
oficina lúdica em Matemática, tais como
construção de poliedros, confecção de jogos
que auxilie na aprendizagem. - Oferecer aos
alunos alguns programas, aplicativos e
vídeos aulas que possam sanar suas
dificuldades sendo também preparatórios
para alcançarem bons resultados no ENEM.
- Buscar atender a necessidade tecnológica,
numa situação específica de ensinoaprendizagem, através de uma metodologia
que oriente esse processo. Com uso desse
recurso em introduzir o computador na vida
dos alunos de maneira agradável e adequada
ao seu desenvolvimento, através de um
mundo lúdico interativo, envolvente ,
estimulando o aprendizado. - Possibilitar ao
alunado uma vivência de como serão as
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Produzir um jornal semestral para a
divulgação das notícias local, ações dos
alunos, etc. - produzir um livro através
de poesias com ilustrações. - Realizar
um estudo teórico sobre as etapas da
produção de um jornal falado e escrito.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Realizar estudos teóricos sobre as
causas e efeitos gerados por usina
hidrelétrica e seus efeitos sobre a
população local e sobre o meio
ambiente natural. Realizar aula de
campo. Realizar debates levantando os
principais aspectos vistos na pesquisa

Mundo do Trabalho

Realizar estudo teóricos sobre
diferentes profissões. Demonstrar aos
alunos a importância de cada profissão
com palestrantes de diversas areas.
Realizar pesquisas com profissionais
da saúde, educação e política.

Protagonismo Juvenil

Instrumentalizar os estudantes quanto
ao processo radiofônica de modo que
eles possam operar o equipamento e
produzir o conteúdo do ser protagonista
na rádio escolar.

avaliações do ENEM, como também um
momento de verificação de aprendizagem. Realizar aulas semanal utilizando os
programas: Word (digitação de textos e
situações problemas, criação de Tabelas.)
Excel ( Planilhas e gráficos) Power Point
(slids) Clips artes, geogebra, figuras
geométricas, conhecendo e fazendo uso das
demais ferramentas utilizando o raciocínio
lógico.
Construção do jornal estudantil
Semestralmente (cobertura dos eventos da
cidade e da escola como dia das mães, festas
juninas, dia dos pais, estudantes entre
outros). - Melhorar o desempenho dos
estudantes na área de comunicação e
linguagens, fortalecendo a sua habilidade da
escrita e da comunicação.
Elaborar estudo teóricos sobre energias
renováveis e não renováveis com
apresentações de seminários. - Mostrar aos
alunos como é feita a medição climática,
pluviais, eólicas na estação meteorológica na
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
campus de Araguaína-To. Realizar relatórios
e por meio de oficinas confeccionar os
instrumentos visto na pesquisa de campo
destacando suas principais funções. Realizar uma viagem na usina hidrelétrica
situada próximo à cidade de Estreito - MA,
com o objetivo de entender na prática como
é gerado energia elétrica e quais foram os
impactos ambientais e humanos causados
por essa construção, através de relatórios,
seminários e atividades orais e escritas. Utilizar sites do simulado do Enem como
Enem QUIZ. Realizar aulas práticas de
situações problemas com as dificuldades
apresentadas.
Elaborar palestras com profissionais de
diferentes áreas de atuação como por
exemplo (professor, médico, dentistas,
padeiros, comerciantes). - Convidar exalunos da escola que estão inseridos no
mercado de trabalho para relatar suas
experiências. - Fazer cartazes comparando
as profissões dos séculos passados e do atual
com exposição nos murais da Unidade
Escolar. - Promover um desfile com as
diversas profissões existente tanto na
comunidade que o alunado está inserido
como fora dela. - Realizar aula de campo no
campus do ITPAC para análise e
conhecimentos do mundo profissional nas
diversas areas despertando uma visão de
crescimento aos nossos educandos.
Fazer da rádio escolar um portal de notícias,
como: horóscopo, esporte, momento gospel
entre outros para a consolidação de uma
comunidade cidadãs, despertando aos alunos
a leitura, interpretação e produção textual. Realizar pesquisas, relatos, entrevistas e
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Realizar nova eleição do Grêmio
Estudantil, despertando o objetivo de
que são responsável pelo seu
protagonismo juvenil. - Fazer a Agenda
21 na escola com os educandos
focalizando participação ativa na
sociedade.

3.2.

notícias locais para divulgarem as turmas da
unidade escolar. - Realizar palestras
investindo na formação de apresentadores
adolescentes para que consigam comunicar
em linguagem mais acessível temas ligados
á Cultura, Saúde, educação e política. Buscar Parcerias com profissionais na área
da Saúde, Política e Educação, que possam
assessorar diante a palestras que serão
apresentadas e discussões mediante a mesa
redonda. - Promover ações solidaria para
arrecadação de alimentos não perecíveis e
outros bens, Distribuição nas famílias mais
carentes da comunidade local com a missão
do grêmio estudantil. - Apresentação de
cinemas com a temática em envolvimento. Ampliar a participação dos alunos,
possibilitado melhor percepção de diálogo,
protagonismo e participação nas atividades
proposta no ambiente escolar. - Desenvolver
o ato de solidariedade visando a despertar o
sentido moral que vincula nos educandos a
causa, as necessidades ou a carência em
nossa comunidade.
Realizar um estudo do regimento do Grêmio
Estudantil promovendo uma nova eleição e
dando posse aos novos membros de sua
atuação. - Criar e desenvolver a Agenda 21
na UE com a participação dos Grêmio
Estudantil e demais conselhos escolares. Realizar oficinas construindo projetos
coletivos na Agenda 21. - Realizar
impressão das atividades, convites,
informativos coloridos. - Adquirir uma
impressora a jato de tinta para impressão
colorida.

Nordeste
a) Maranhão – 208 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 186 escolas
contempladas pelo PROEMI

Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (7.769º) - 3ª colocação na
média geral das escolas públicas do Maranhão

Dados
Código INEP: 21009848
Escola:CE LICEU MARANHENSE
Município: SAO LUIS, Unidade Federativa: MA, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 2.152
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Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 140.000,00 (Capital: R$ 42.000,00, Custeio R$ 98.000,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 14
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

Oficina de
Matemática;Português;Quimica:Física
e Biologia para alunos que apresentam
dificuldades nestes componentes
curriculares efetuados no contra turno.
Organização do Jornal escolar e
entrevistas para a Rádio Escolar como
atividade prática.

Projeto de pesquisa envolvendo todos
os alunos de todos os turnos, tendo
como tema geral: Brasil, que país é
esse? Com culminância no mês de
novembro.
Iniciação Científica e
Pesquisa

Projeto Robótica, criando curso de
robótica educacional para alunos da
escola, usando o Arduino e materiais
de baixo custo.

ATIVIDADES
Selecionar alunos com potencial para
monitorar os professores em reforço no
contra turno nas disciplinas em que os
alunos apresentam dificuldade; Monitoria
com reforço de matemática no conta turno;
Monitoria com reforço de Física no contra
turno; Monitoria com reforço de Química no
contra turno; Monitoria com reforço de
Biologia no contra turno; Monitoria com
reforço de Língua Portuguesa no contra
turno; Será um aluno monitor por turma que
monitorará alunos das vinte salas do turno
Matutino e vinte salas do turno Vespertino
que apresentem dificuldade de
aprendizagem nos componentes curriculares;
Os alunos frequentarão dois dias da semana
no contra turno, com o fornecimento de
refeição (Almoço). O reforço ocorrerá até o
final do ano letivo. A avaliação será a
comprovação ou não do desenvolvimento do
aluno por meio da aprendizagem nos
componentes curriculares durante todo o
processo.
O projeto de pesquisa envolve 100% dos
alunos e professores do Liceu Maranhense;
Teve início com a eleição da temática no
início do ano letivo: Brasil, que país é esse;
Será desdobrado em subtemas para que cada
turma trabalhe um viés da temática; Cada
turma terá um professor orientador que
auxiliará no processo de coleta dos dados
pelos alunos; De posse dos dados, a turma
elaborá um Artigo Científico que será
avaliado por uma Comissão de Professores e
Coordenação Pedagógica; No mês de
novembro ocorrerá a culminância com
exposição para a comunidade; Os dados
coletados e sistematizados por uma
comissão de alunos será Publicação em
formato e-book; Há a possibilidade de
exposição na Feira do Livro da Cidade de
São Luís que ocorre anualmente.
Curso de robótica com o objetivo de
incentivar e habilitar os alunos do Liceu
Maranhense para a robótica educacional;
Promover torneio interno de robótica
educacional como forma de incentivar a
participação dos demais alunos no projeto;
Inscrever os alunos participantes do curso de
robótica em competição na cidade; no país.
Serão formadas quatro turmas com 15
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Pesquisas sobre o poder das plantas
medicinais e seus nomes científicos.
Organização do horto medicinal da
escola elaborando cartazes, sachês, e
cartilhas com explicação sobre a cura
por meio das ervas.
Mundo do Trabalho
Oficina de empreendedorismo jovem
Oficina de produção de encadernação

Protagonismo Juvenil

1.GRÊMIO ESTUDANTIL Reestruturação do Grêmio Estudantil
da escola com a aquisição de bens
mobiliários e equipamentos necessários
ao exercício da Diretoria eleita.

Oficina de Handebol Oficina de Vôlei
Oficina de Futsal Oficina de Basquete
Olimpíadas com todas as modalidades

alunos cada sob a monitoria de um aluno; As
turmas terão a duração de um bimestre; O
acompanhamento será feito pelo professor
Coordenador da escola e o professor por
meio de relatório; O curso será avaliado
mediante o desempenho nos torneios
internos e externos.
Revitalizar o horto medicinal da escola
Pesquisar sobre o poder das plantas
medicinais e seus nomes científicos.
Organizar o horto medicinal da escola
elaborando cartazes, sachês, e cartilhas com
explicação sobre a cura por meio das ervas.
Organizar uma nine empresa de
encadernação; Despertar o espírito
empreendedor por meio de prática com
oficina de encadernação; Apresentar à
comunidade produtos oriundos das oficinas;
Exercitar a perática do bom empreendedor
criando um produto de qualidade;
Comercializar, na comunidade, o produto da
mine empresa para custear as oficinas
seguintes.
Reestruturar o Grêmio Estudantil da escola
com espaço e equipamentos necessários para
o desenvolvimento das suas ações de
projetos; reuniões e palestras. Sala equipada
com mobiliário:Mesa para reunião; cadeiras
e armários. Equipamentos: Computador;
impressora; Caixa acústica e microfone.
Materiais de expediente: Papel A4 e tinta
para impressora.
Oficina com todas as modalidades de
esporte coletivo (Handebol; Vôlei; Futsal e
Basquete) no contra turno do aluno;
Promoção de uma olimpíada esportiva na
escola com todas as modalidades.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.780º) - 197ª colocação na
média geral das escolas públicas do Maranhão

Dados
Código INEP: 21021805
Escola:CE PROFA MARIA HELENA DUARTE
Município : SAO LUIS, Unidade Federativa : MA, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 127
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 30.000,00 ( Capital: R$ 9.000,00, Custeio R$ 21.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
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Quadro 15
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

Letramento e Matemática

Projeto de incentivo a leitura e escrita.
Iniciação Científica e
Pesquisa

Atividades práticas e experiência nas
áreas de Química, Física e Biologia.

Mundo do Trabalho

Palestras sobre escolha profissional

Implantação do Grêmio Estudantil.
Protagonismo Juvenil

Simpósio sobre História e Cultura afro
brasileira visando o respeito a
diversidade étnico e cultural.

ATIVIDADES
Elaboração de questões e atividades
Bimestrais visamento desenvolver a leitura,
escrita e o raciocinio logico nas diversas
disciplinas. Fotografando a Matemática
relacionando o objeto fotografado e o
conteúdo da disciplina
Aquisição de livros paradidáticos para
incentivo da leitura, escrita e produção
textual. pintura e retelhamento da Biblioteca.
Aquisição de kits para realização de
experiencias nas áreas de Química, Física e
Biologia.
Buscar através de parcerias junto as
faculdades a realização de palestras e visitas
visando a orientação na escolha profissional
dos alunos.
Promover palestras visando a implantação
do Grêmio Estudantil
Realização de Simpósio sobre Historia e
Cultura afro brasileira visando o respeito a
diversidade étnico e cultural.

b) Piauí – 232 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 124 escolas
contempladas pelo PROEMI

Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (9.223º) - 10ª colocação na
média geral das escolas públicas do Piauí

Dados
Código INEP: 22026975
Escola:UNID ESC DOM SEVERINO
Município: TERESINA, Unidade Federativa: PI, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 110
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 30.000,00 (Capital: R$ 9.000,00, Custeio R$ 21.000,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 16
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO

AÇÕES

ATIVIDADES
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CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Incentivar os educandos a pratica de
atividades de leitura, interpretação e
produção textual utilizando obras
literárias de autores locais e nacionais.

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Estimular atividades de raciocínio
lógico e dedutivo, por meio de
discussão e o uso estratégias
matemática utilizando objetos de
aprendizagem, e despertando o gosto
de aprender a partir do lúdico

Desenvolver a capacidade de produção
de textos a partir do contato com os
diverso gêneros textuais, de modo que
os educandos possam demonstrar
fluência e expressividade quanto ao uso
do código verbal e não verbal.

Proporcionar ao educando instrumentos
para que ele seja capaz de identificar a
construção histórica, trabalhando com
eles a noção de sujeito histórico
pertencente desta, por meio de visitas
ao museu de Teresina e a Casa da
Cultura.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Estimular o interesse dos educandos
em questões cientificas que envolva o
ambiente natural e a valorização do
meio ambiente como necessidade de
sobrevivência e o aprendizado de um
manejo responsável dos recursos
naturais, por meio de experimentos.

Realizar reuniões de planejamento entre
professores para definição das obras
literárias de autores locais e nacionais a
serem adquiridas.Dividir a turma em grupo,
para estudo das obras literárias,através de
atividades orais e escritas para aprimorar o
conhecimento das obras literárias. Realizar
Sarau literário, enfatizando as obras
estudadas, através de dramatizações, peças
teatrais, parodias, exposições das produções
textuais. Trabalhar atividades voltadas para
descritores de Língua Portuguesa, através de
oficinas utilizando os materiais da
metodologia entre jovens e aplicação de
simulados.
Desenvolver atividades de raciocínio lógico
e dedutivo, relacionados situações
problemas da vida cotidiana e mundo do
trabalho por meio de uma gincana
matemática, priorizando torneio de tabuadas
e disputa de resolução de problemas lógicos.
Reunir docentes para definição de atividades
que serão desenvolvidas no decorrer do
projeto. Promover oficinas de matemática,
enfatizando o descritores que devem ser
trabalhos na disciplina, de maneira a
desenvolver habilidades de raciocínio
lógico, concentração e competência na
resolução de problemas. Construção de
objetos e jogos matemáticos que
representam o conteúdo estudado com o
intuito de levar a associação da prática.
Aplicar simulado mediante conteúdos
trabalhados.
Seleção de textos para trabalhar com os
educandos, com o intuito de que os mesmos
compreendam a lingua como instrumento de
interação comunicativa em diferentes
contextos. produção de textos coesos,
coerentes e argumentativos que expressem
ideias, opiniões, compreendendo as
características da fala e escrita de textos.
Realização de planejamento com os
docentes para definição de tópicos que serão
bordados, pesquisas em grupo, análise de
textos informativos, músicas, filmes,
exposições de trabalhos, produções textuais,
vistas a locais públicos (Museu de Teresina
e Casa da Cultura), necessários a
historiografia (história oral, documentos de
épocas, dentre outros).
Realizar planejamento com os educandos
para definir as experiências realizadas.
Desenvolvimento de atividades de
observação, comparação, experimentação,
pesquisa, debate e registros realizados pelos
educando, por meio do acompanhamento
dos professores, prioritariamente da área de
ciências da natureza.Promover atividades
que agregam conhecimento ao aprendizado
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Realizar uma feira de produção
oportunizando ao aluno uma visão
abrangente ao mundo do trabalho,
demonstrando diversas possibilidades
de atuação profissionais,envolvendo
suas características, oportunidades e
desafios a profissão futura em
workshop.

Mundo do Trabalho

Desenvolver o interesse pelo seu
próprio processo de aprendizagem e do
seu colega, aumentando a sua
autoestima e valorizando-o como
sujeito protagonista de sua história e do
seu grupo.
Protagonismo Juvenil

Ampliar o repertório linguístico e
literário dos educandos, aperfeiçoando
a competência comunicativa, a
produção escrita e interpretação textual
de diversos gêneros, por meio da
criação de um Jornal Escolar e
publicados para comunidade.

teórico/prático através das experiências
relacionadas as propostas do
professor.Registrar fatos importantes sobre
as experiências realizadas pelos educandos,
por meio de produções textuais e/ou
relatórios.
Reunião envolvendo núcleo gestor, docentes
e discentes para alinhar o passo a passo para
execução do projeto Arte e Natureza.
Realizar pesquisa de artistas que trabalham,
como a temática do projeto, onde será
demonstrado patrimônio, IPHAN,
paisagismo e reciclagem.Realizar palestras
com profissionais das áreas afins ao projeto
executado, bem como outros
profissionais,com o intuito de valorizar as
profissões, através de workshop,
apresentando registros, fotos, vídeos e
banner. Realizar uma feira de profissões,
através de pesquisa sobre principais
profissões do mercado a nível nacional e
internacional, socializando os trabalhos
realizados em um workshop, através de
maquetes, cartazes, murais, informativos,
produção textuais, apresentação em slides,
fôlder, com toda a comunidade escolar.
Buscar parcerias com empresas para
realização de palestras sobre o mercado de
trabalho e as profissões mais valorizadas de
modo a motivar os educandos em suas
escolhas futuras.
Realizar atividade diagnóstica para
selecionar Monitores com habilidade e
competências de liderar. Formação de
grupos para os monitores. Reuniões mensais
com os monitores. Estudo de textos e temas
trabalhando os valores. Atividades
socializadas em grupo.
Desenvolver o projeto Jornal Escolar, por
meio de seleção de materiais que serão
publicadas. Levar o aluno a produzir textos a
partir dos diferentes gêneros textuais.
Elaborar e reproduzir a publicação de um
jornal a cada trimestre, no corrente ano.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.853º) - 222ª colocação na
média geral das escolas públicas do Piauí

Dados
Código INEP: 22044752
Escola:UNIDADE ESCOLAR SEBASTIAO SOARES RIBEIRO
Município : PALMEIRAIS, Unidade Federativa : PI, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015
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Alunos: 299
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 33.000,00 ( Capital: R$ 9.900,00, Custeio R$ 23.100,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 17
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Ampliar nos alunos do Ensino Médio
as competências e habilidades
necessárias para aprendizagem da
geometria, operações fundamentais e
raciocínio lógico através de oficinas de
modelagem matemática.

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Promover uma atividade
interdisciplinar em Língua Portuguesa
e Matemática, visando desenvolver o
raciocínio lógico e habilidades de
interpretação de textos e produções de
gêneros textuais através de uma
gincana do conhecimento.

Aplicar com os alunos do Ensino
Médio atividade interdisciplinar,
visando aprimorar a aprendizagem para
a melhoria do desempenho das
avaliações internas e externas (ENEM,
SAEPI e SAEB), através de simulado
bimestral.

ATIVIDADES
Levantamento das dificuldades dos alunos
(1º e 2º ano do Ensino Médio)em
matemática, através de teste diagnóstico,
com vistas a dinamizar um trabalho voltado
para minimizar essas dificuldades. Reunião
com os professores de matemática para
traçar passos do projeto de confecção dos
jogos que integrem os alunos numa
atividade teórico-prática objetivando a
ampliação de competências e habilidades
nos conteúdos trabalhados na área.
Confecção e exposição de jogos
matemáticos, incentivando os alunos a
organizarem atividades que envolvam os
conteúdos de matemática, principalmente o
raciocínio lógico aplicado nas diferentes
situações do cotidiano.
Reunião para planejando com o corpo
docente sobre as atividades a serem
desenvolvidas na Gincana Interdisciplinar
(Português e Matemática), com vistas a
trabalhar os conteúdos de raciocínio lógico,
bem como leitura, compreensão e
interpretação de textos que retratem
situações do dia a dia na aplicação desses
conteúdos. Organização da Gincana
Interdisciplinar, envolvendo os alunos nos
processos de divulgação da atividade,
através da confecção de painéis e maquetes,
sobre os diferentes conteúdos que envolvem
o raciocínio lógico, a leitura e interpretação
de textos. Culminância com a realização da
Gincana.
Encontro de formação com os professores
para discutir os efeitos das avaliações
externas no processo ensino e aprendizagem,
objetivando com tal ação selecionar os
conteúdos chaves para a melhoria do
desempenho dos alunos nas áreas de
proficiência em Português e Matemática.
Desenvolvimento da prática de simulados
aplicados bimestralmente. Promoção da
análise das questões dos simulados com os
alunos dando-lhes condições de identificar
seus acertos e erros. Formação de um banco
de questões feitos pelos professores,
integrando seus diferentes conteúdos e
conhecimentos.
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Promover uma feira literária com a
temática Romantismo na disciplina de
Língua Portuguesa, buscando despertar
o gosto pela arte da literatura
Romântica.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Desenvolver uma aula de campo: serra
da capivara, para proporcionar aos
alunos a aproximação com as questões
próprias do campo histórico-científico
do parque ambiental histórico,
localizado no estado do piauí.

Mundo do Trabalho

Promover um workshop: conhecendo
minha profissão, para trabalhar com os
alunos a diversidade de questões que
estão inseridas no mundo profissional.

Protagonismo Juvenil

Criar um grêmio estudantil, visando
fortalecer a autonomia, organização
juvenil e liberdade de manifestação dos
estudantes.

Reunião com os professores afim de
selecionar as obras literárias a serem
trabalhadas dentro da proposta do
Romantismo. Formação e organização dos
grupos para discussão das diferentes
maneiras de execução e apresentação dos
trabalhos sobre os gêneros que fazem parte
da proposta do Romantismo. Leitura e
análise das diferentes obras literárias dentro
da proposta do Romantismo, objetivando ao
aluno o desenvolvimento do senso crítico
quando do momento de análise. Elaboração
de resenhas sobre as diferentes obras
literárias do Romantismo. Apresentação das
resenhas na Culminância da Feira Literária.
Produção de filmes realizados pelos próprios
alunos sob a orientação dos professores, com
vistas a proporcionar-lhes uma maior
interação com os conteúdos literários acerca
do Romantismo. Culminância da proposta
sobre o Romantismo com a realização da
Feira Literária, integrando as diferentes
áreas do conhecimento, bem como os alunos
na realização da atividade.
Reunião com os professores de História e
Geografia para a elaboração das etapas da
atividade da aula de campo na Serra da
Capivara. Divulgação da aula de campo para
a comunidade escolar, integrando as
disciplinas de História e Geografia, com
vistas a proporcionar aos alunos a
capacidade de crítica e análise dos diferentes
conteúdos. Visita a Serra da Capivara, como
culminãncia das atividades integrativas de
História e Geografia. Organização e
preparação de slides e cartazes para
apresentação das pesquisas realizadas na
aula de campo na Serra da Capivara.
Apresentação em momento específico na
escola das pesquisas realizadas na aula de
campo para a comunidade.
Realizar uma reunião com os professores
para o planejamento do workshop, com
vistas a oportunizar aos alunos conhecer as
diferentes funções especificas de
determinadas profissões no mercado de
trabalho. Diagnosticar as áreas profissionais
de interesse dos alunos do 3º ano do Ensino
Médio. Selecionar os materiais para as
oficinas de workshop. Palestras com
profissionais das áreas diagnosticadas.
Exposição sobre as profissões apresentadas
no workshop.
Planejar e organizar com a equipe gestora,
docentes e discentes da escola os
procedimentos que instituirão a formação e
criação do Grêmio Estudantil. Divulgação
do Grêmio Estudantil para a comunidade
escolar, objetivando conscientizar os alunos
da importância do protagonismo juvenil no
ambiente escolar e no contexto em que a
escola está inserida. Realização de inscrição
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dos grupos de alunos que desejam pleitear a
direção do Grêmio Estudantil. Processo de
escolha do Grêmio Estudantil, feito através
de uma grande mobilização da comunidade
escolar, no sentido de estabelecer vez e voz
para os alunos atuarem nos processos
decisórios da escola.

c) Ceará – 594 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 126 escolas
contempladas pelo PROEMI

Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (6.281º) - 41ª colocação na
média geral das escolas públicas do Ceará

Dados
Código INEP: 23072865
Escola:COLEGIO ESTADUAL JUSTINIANO DE SERPA
Município: FORTALEZA, Unidade Federativa: CE, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 529
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 70.000,00 (Capital: R$ 21.000,00, Custeio R$ 49.000,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 18
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Laboratório de Redação Visa de forma
mais generalizante a estimular a prática
de produção textual em nossa escola
assim como,em parceria com o Centro
de Multimeios,estimular a prática da
leitura, tendo como foco o aluno e o
professor de português.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Revitalização dos Laboratório de
Ciências.

ATIVIDADES
A partir da orientação e acompanhamento
individual dos alunos pelo professor da
disciplina Português III. Objetivo aprimoramento das competências
linguísticas dos alunos visando um bom
rendimento na avaliação do Exame Nacional
do Ensino Médio - ENEM Responsável Professora Antônia Marília Conteúdo textos dissertativo-argumentativos com vias
à realização do ENEM Local - Laboratório
de Redação Carga horária - 1 hora aula
semanal Aquisição e instalação de um
aparelho de ar condicionado para climatizar
o ambiente favorecendo uma melhor
aprendizagem.
Suscitar nos professores e alunos o gosto
pela pesquisa e experiências utilizando os
laboratórios de Ciências. ResponsávelProfessor Walter Carlos Conteúdo - situação
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Mundo do Trabalho

Feira das Profissões

Protagonismo Juvenil

Conselho de Líderes

problema com compreensão de raciocínio
lógico - reagentes físico-quimicos Locallaboratório de ciências Carga - horária - 2h/a
semanais
Apresentar através de oficinas e exposições
a variedade de profissões para identificar a
sua vocação. Responsável- Professora Maria
Eliane Maia Conteúdo - Principais
profissões em evidência no mercado de
trabalho Local -Pátio da escola adaptado e
sala de aula Carga- horária - 4 h/a semanais
Serviço de pedreiro para fazer as adaptações
de alvenaria
Palestra sobre liderança,debates sobre
direitos e deveres dos alunos e eleição do
líder de sala Objetivo - Despertar o
protagonismo juvenil Conteúdo - Direitos e
deveres dos alunos, liderança, ética. LocalSala adaptada para a dinâmica dos encontros
Serviço de pintura para adequar a sala as
atividades

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.947º) - 593ª colocação na
média geral das escolas públicas do Ceará

Dados
Código INEP: 23545445
Escola:EEM FRANCISCO ARAUJO BARROS
Município : ITAREMA, Unidade Federativa : CE, Rede : Estadual
Localização: Rural
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 294
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 46.200,00 ( Capital: R$ 13.860,00, Custeio R$ 32.340,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 19
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

MATEMÁTICA NO COTIDIANO:
Atender os alunos com dificuldades em
matemática, para melhorar seus
rendimentos nesta disciplina.

Realizar oficinas práticas, através da
confecção de materiais concretos para
exercitar os saberes matemáticos, e melhorar
os rendimentos, tais
como:desafios,softwares,jogos matemáticos,
dama, xadrez, ábaco educativo e outros,
através da metodologia entre pares, durante
o horário do contra turno duas vezes por
semana em dias integrais, onde os alunos
serão desafiados a aprender ampliando seus
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JUNTOS NA BUSCA DO SABER:
Desenvolver aulões voltadas para a
melhoria do desempenho dos(as)
educandos (as),com palestras, oficinas
e depoimento de ex-alunos destaques, e
dicas para motivação para os estudos.

SEMANA DA MATEMÁTICA:
Realizar ações que possibilitem a
vivência da etnomatemática, com
experiências cotidianas,de pessoas da
localidades para motivar os educando
na busca do conhecimento e elevar em
10% a taxa de proficiência em
matemática.

ATENDIMENTO COMPLEMENTAR
EM LÍNGUA PORTUGUESA:
Atender no contra turno educandos
com baixo rendimento elevando em
10% a proficiência em Língua
Portuguesa.

Iniciação Científica e
Pesquisa

PESQUISA COMO PRINCIPIO
EDUCATIVO: Introduzir à
metodologia do trabalho científico,
organizando praticas de pesquisa
durante as três séries do Ensino Médio

conhecimentos matemáticos para prosseguir
nos estudos com sucesso. Mapear educandos
com nível de proficiência baixo e garantir
seleção de 05 aluno monitor,Organizados
em grupos para a matemática com carga
horária de 12 horas semanais por um período
de 3 meses, com valor mensal R$ 100,00,
em vista melhoramento do rendimento
através de estudos reforço, semanalmente no
contra. Acompanhamento e avaliação da
ação será feito pelo o PCA da área e
Coordenação Pedagógica, estabelecendo
metas de aprendizagem periodicamente.
Motivar os educandos através de palestras e
depoimentos de ex educandos que tiveram
sucesso em sua vida acadêmica através dos
estudos, organizando depoimentos, e
exposição através de data show de materiais
de áudio visual. Planejar e executar aulões
com simulados bimestrais, no contra turno e
sábados letivos com o apoio de toda
comunidade escolar, visando melhorar os
resultados da escola nas avaliações externas.
Acompanhamento e avaliação da ação com
PCAs, Coordenação Escolar e apoios
pedagógicos.
Criar junto com as turmas, diversas
atividades lúdica de matemática para
exposição, tais como jogos matemático,
exercício de raciocínio lógico, quebracabeça, etc. Organizar palestras e oficinas
com pessoas experientes que vivenciam a
matemática no cotidiano (pedreiros,
agricultores, artesoes, pescador,
comerciantes dentre outros). Organizar a
semana da matemática, definindo
coletivamente as ações a serem executadas
durante uma semana no segundo semestre
com foco na exposição de trabalhos,
resultados das vivências e troca de saberes
no cotidiano da comunidade.
Acompanhamento e avaliação da ação com
o PCA da área e gestão escolar.
Organizar turmas de estudantes com baixa
rendimento no primeiro e no segundo
semestre letivo e selecionar 05 alunos
monitores, com carga horária de 12 horas
semanais, por um período de 3 meses, com
valor mensal de R$ 100,00, em vista
melhorar o desempenho escolar. Realizar
encontros quinzenais para estudar os
descritores da Matriz de Referência do
SAEB e SPAECE, organizados pelos
ambientes de apoio e PCA de Linguagens.
Acompanhamento e avaliação da ação com
PCAs, Coordenação Escolar e apoios
pedagógicos.
Investigar a história de vida dos estudantes,
através da construção de memorial da vida
escolar, considerando os momentos da
história geral e local. Estudar os
fundamentos básico da iniciação cientifica:
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sob a condução dos educadores da
disciplina de Projetos Estudos e
Pesquisa.

CAMPO EXPERIMENTAL: Aulas no
Campo Experimental da Agricultura
Camponesa, contextualizando e
integrando os conhecimentos escolares
nas unidades de trabalho (Mandala,
Viveiro de Mudas, Minhocário, dentre
outras).

Mundo do Trabalho

PROJETANDO O FUTURO: Refletir
sobre os desafios atuais na ingressão no
mundo do trabalho na região,
observando as oportunidades
profissionais disponíveis.

Protagonismo Juvenil

INTERAÇÃO JUVENIL: Momento de
integração das turmas nos dias integrais
no tempo intermediário dos turnos
oferecendo diversos espaços de
convivência e auto organização.

os tipos de pesquisa, método de trabalho
cientifico, instrumentos de pesquisa, campo
de pesquisa etc. Aprofundar os elementos do
Inventário da Realidade, elaborando um
projeto de pesquisa com foco no tema de
interesse individual ou coletivo,
desenvolvendo a pratica da escrita e
sistematização de idéias. Fazer uma Redação
científica (Trabalho de Conclusão de Curso)
voltado para temas da realidade onde os
educandos (3º ano médio) vivem, com
organização de mesa de socialização dos
trabalhos no final do ano letivo.
Garantir aulas e práticas agroecológicas de
convivência com a zona costeira na unidade
produtiva Mandala, sob responsabilidade
dos educadores da base diversifica
Organização do Trabalho e Técnicas
Produtivas, com 4 horas semanais por turma,
utilizando os instrumentos agrícolas e
Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
Vivenciar práticas de processamento dos
produtos cultivados nas unidades produtivas
do Campo Experimental, como: produção de
conservas, molhos, temperos, caseiros,
Doces e compostas, garantindo a produção e
o armazenamento dos mesmos na própria
Unidade Escolar, sob responsabilidade dos
educadores da base diversifica Organização
do Trabalho e Técnicas Produtivas, com 4
horas semanais por turma, buscando integrar
os conhecimentos escolares.
Realização bimestral de encontros com os
estudantes do 3º ano para debaterem seus
rumos profissionais, convidando
trabalhadores de diversas áreas, expondo seu
papel e a importância de sua profissão.
Realizar pesquisa das profissões existentes
na região, identificando os limites,
vantagens e desafios presentes nas mesmas.
Realizar uma amostra das profissões,
construídas pelos educandos a partir das
pesquisas, envolvendo a participação de
diferentes profissionais. Aula de Campo na
Feira das Profissões da Universidade Federal
do Ceará para conhecer as ofertas de cursos
nas diferentes áreas da profissão, como
forma de motivação para buscar o acesso a
universidade.
Realizar um levantamento das aptidões dos
estudantes, em vista a organização de
momentos cultural e artístico nos intervalos
dos dias integrais. Garantir a exibição de
vídeos e apresentação de músicas e teatros
promovidas pelos próprios estudantes,
organizando um calendário próprio de
atividades, fortalecendo o protagonismo
juvenil. Criar atividades opcionais nos
intervalos dos dias integrais, como:
alongamento, ginástica, jogos, tênis de mesa,
dama, xadrez. Afim de proporcionar
momentos de recreação e bem estar para os
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MOMENTOS ESPORTIVOS:
Fortalecer o espirito de respeito e
valorização do trabalho em equipe
organizando diversos jogos,
envolvendo toda comunidade escolar.

FREQUÊNCIA CAMPEÃ:
Desenvolver a prática da cultura de
cuidado com a frequência escolar
através de uma gincana educativa. A
comunidade escolar monitoram o
percentual de frequência
diária,diagnosticando os casos de
infrequência para intervenções.

dias de tempo integral. Fortalecer o
protagonismo juvenil, reorganizando o
coletivo de educandos (Grêmio Estudantil),
garantindo sua participação na vida escola.
Organizar diversas atividades esportivas
(futebol de salão, voleibol, atletismo, dentre
outros) calendarizada na escola, sob a
responsabilidade do educador de Educação
Física, fortalecendo nos estudante o espírito
de organização em equipe. Realizar
interclasses (futsal), envolvendo todas as
turmas e gênero, garantindo a participação
de todas e todos, valorizando momentos de
integração e protagonismo entre as turmas.
Identificar em cada turma um(a) aluno(a)
que possa assumir o perfil de monitor de
frequência;Coletar os dados de frequência
das turmas diariamente; Condensar e expor
na escola os dados estatísticos das turmas
por turno; Compor equipe de
acompanhamento in loco(bimestral) dos
casos de maior infrequência (diretor de
turma, conselho escolar, núcleo gestor),
buscando estratégia de inserção dos mesmos
na vida escolar, garantindo maior presença;
Reconhecer as turmas com MENOR
ÍNDICE DE ABANDONO de cada turno,
com menção honrosa e passeio cultural.

d) Rio Grande do Norte – 150 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 28
escolas contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (10.511º) – 14ª colocação na
média geral das escolas públicas do Rio Grande do Norte

Dados
Código INEP: 24033634
Escola:ESC EST SEN JOSE BERNARDO ENS 1 E 2 GRAU
Município: SAO JOAO DO SABUGI, Unidade Federativa: RN, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 131
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 42.000,00 (Capital: R$ 12.600,00, Custeio R$ 29.400,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 20
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO

AÇÕES

ATIVIDADES
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CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)
Aproximar o educando das avaliações
nacionais externas, promovendo para
isso, momentos de discussão,
conhecimento e aprofundamento de
tais meios avaliativos.
Organizar o jornal escolar

Visitar universidades púbicas e
privadas.
Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Iniciação Científica e
Pesquisa

Mundo do Trabalho

Literatar na escola.

Realizar simulados voltados para área de
Língua Portuguesa e Matemática.
Organizar, por meio de oficinas de leitura e
escrita, três edições sobre as produções dos
educandos.
Visitar universidades públicas UFRN,
Campus Central, Natal - RN, no período da
CIENTEC, oportunizando aos estudantes da
3ª série o conhecimento do mundo
acadêmico e da sua realidade, focando as
diversas áreas de atuação mais contempladas
no mercado do trabalho.
Adquirir livros contemporâneos voltados ao
público infanto-juvenil, com objetivo de
promover momentos de leitura (oficina de
leitura e interpretação), a cerca das
vivências, experiências expectativas que
envolvem o cenário infanto-juvenil.

Realizar oficinas lúdicas em
matemática, química e física
oportunizando aos estudantes
confeccionar jogos que facilitem a
apropriação de conteúdos curriculares e
o desenvolvendo da sua criatividade e
raciocínio lógico.

Promover 02 oficinas lúdicas por mês para
que professores e educandos construam
jogos e atividades lúdicas que dinamizem o
processo de ensino e aprendizagem.

Realizar a II Mostra de MatemArtes.

Realizar a II Mostra de MatemArtes
momento onde educando e educadores
apresentam as produções elaboradas nas
disciplinas de Matemática e Artes.

Utilizar a análise de artigos científicos
como atividade fundamental para a
compreensão da evolução do
conhecimento, reconhecendo-se na
sociedade como agente de
transformação, através de projetos de
pesquisa para a solução de problemas
apresentados.

Orientação e metodologia da pesquisa
científica.

Organizar o laboratório
multidisciplinar, de modo, que as aulas
trabalhem a prática da experimentação,
nas disciplinas de química, física e
biologia. Bem como, visitar espaços
naturais que passaram por
transformações causadas pelo homem.

Ofertar ao educando momentos de
conhecimento a cerca das várias
profissões, de modo, que esses
despertem para os perfis profissionais
por eles almejados, preparando-os para
adentrar no mundo do trabalho.

Compor o laboratório multidisciplinar na
área da Biologia, Química e Física, para
utilização e inserção no cotidiano dos
educandos. Levar as turmas do ensino médio
para visitar o espaço da Mina Brejuí, como
forma de apresentar aos educandos espaços
naturais modificados pela ação humana,
localizadas no município de Curais Novos RN. Na oportunidade, os educandos
realizarão coleta de minerais e sedimentos
que serão analisados no cotidiano das aulas
de química, como também, o bioma local
será trabalhado nas aulas de Biologia.
Promover a Mostra de Profissões no mês de
maio, com participação dos profissionais do
município. Desenvolver aulas dialogadas e
práticas, utilizando-se da exposição de
documentários, entre outras ferramentas de
notícias, sobre o trabalho como ferramenta
de inserção social, mediado pelos agentes
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culturais locais e regionais, considerando às
mudanças historicamente ocorridas.

Protagonismo Juvenil

Orientar os educandos para a escolha
de uma profissão, vinculada às suas
habilidades e à sua vocação
profissional com fácil inserção no
mundo do trabalho.

Promover estudos, pesquisas e seminários a
cerca do mundo do trabalho e suas
transformações sociais enfatizando o
contexto histórico.

Despertar no educando a capacidade de
reconhecer-se como agente social
transformador, através do
desenvolvimento sócio, político e
cultural dos mesmos.

Organizar a composição do Grêmio
Estudantil. Organizar os espaços de das salas
de aulas para o desenvolvimento das
atividades do Protonismo Estudantil.
Realizar momentos, Arena de Debates, onde
os educandos apresentaram suas
necessidades, pensamentos e perspectivas,
aos educadores, pais e demais agentes
sociais. Visitar feira de arte, FAMUSE, na
cidade de Caicó-RN, oportunizando aos
educandos da 2ª série conhecer a produção
artística da região Seridó em meio à
interação comm as produções nacionais.
Realizar a Feira da Cultura como atividade
de culminância das atividades do
macrocampo.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.744º) – 142ª colocação na
média geral das escolas públicas do Rio Grande do Norte

Dados
Código INEP: 24042757
Escola:EE DIOGENES DA CUNHA LIMA ENS 1 E 2 GRA
Município : SAO JOSE DO CAMPESTRE, Unidade Federativa : RN, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 414
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 61.600,00 ( Capital: R$ 18.480,00, Custeio R$ 43.120,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 21
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

ATIVIDADES

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Possibilitar o desenvolvimento de
atividades focadas nos conteúdos de
Língua Portuguesa e Matemática,
ampliando as atividades que garantam
o domínio da leitura, da interpretação,
da escrita e do raciocínio lógico.

Criação de uma coletânea de textos, visando
à apropriação dos mecanismos de escrita dos
diversos gêneros textuais, melhorando o
desempenho dos estudantes na área de
comunicação e linguagens, fortalecendo a
sua habilidade escrita nos diversos gêneros
textuais, com utilização das novas regras
ortográficas. Implementação de oficinas
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Propiciar a aproximação dos estudantes
com o modo pelo qual a ciência é
produzida e socializada, possibilitando
vivências práticas de produção de
sentido, produção de conhecimento e
abordagem de questões de ordem ética,
próprias do campo científico.

Mundo do Trabalho

Propiciar o desenvolvimento de
estudos e práticas pedagógicas
relacionadas ao mundo do trabalho,
dando início à formação e à discussão
de cenários e de informações que
contribuam para a escolha da área de
formação profissional.

lúdicas em matemática, química e física
oportunizando aos estudantes confeccionar
jogos que facilitem a apropriação de
conteúdos curriculares e o desenvolvendo da
sua criatividade e raciocínio lógico.
Melhorando o desempenho escolar dos
estudantes, assegurando a construção de
aprendizagens significativas nas ciências
exatas e maior desenvoltura psico-cognitiva.
LÍNGUA PORTUGUESA Nesta
abordagem, os alunos irão produzir e
apresentar conteúdos que tratem de
vivências locais com o objetivos voltados
para a apropriação da linguagem formal e
conhecimento da sua realidade como
componente social. MATEMÁTICA
Produções de objetos com apelos
matemáticos:formas, tamanhos, estruturas,
etc. Para o desenvolvimento dessas
atribuições, será possibilitada ao aluno a
oportunidade do mesmo construir objetos
para interpretação de conceitos matemáticos.
Projeto:entendendo a construção de um
projeto com apelo científico. Primeiro
momento: entender o planejamento para a
construção de um projeto com fins
científicos. Nesta etapa os alunos planejaram
suas atribuições de acordo com as
orientações do professor. Segundo
momento: produção de materiais
acadêmicos que estimulem a curiosidade
científica. Continuidade: Construção e
exposição dos produtos. Metodologia: 1.
Escolher uma temática que sugira a
iniciativa científica através da pesquisa.
Exemplo: comportamento das pessoais
quanto ao saneamento ambiental;Ruas com
ou sem saneamento. Bairros sem
atendimento sanitário, etc. 2. Organizar
grupos de alunos para levantamento de
dados locais sobre a temática escolhida via
questionário elaborado a critério do
professor; Separar os grupos por tema;
Agendar a pesquisa e definir os locais
Discutir os resultados em sala; Orientar a
organização do trabalho quanto a formatação
e distribuição dos textos; Elaboração do
projeto; apresentação dos resultados com a
utilização de recursos midiáticos de alcance
audiovisual.
Desenvolver habilidades e competências,
senso crítico e a capacidade de
operacionalizar os conhecimentos de forma
crítica, desenvolvendo sua identidade
pessoal e social, procurando conscientizá-los
sobre sua responsabilidade quanto à
construção do seu conhecimento, além disso,
proporcionar situações para a construção do
projeto de vida de cada educando para que
consigam ter objetivos na escola e fora dela,
garantindo assim, um futuro melhor a todos,
Construindo valores de solidariedade,
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Incentiar aos projetos de vida dos
estudantes e a atuação e organização
juvenil nos seus processos de
desenvolvimento pessoal, social e de
vivência política.

Protagonismo Juvenil

cooperação, afeto e de respeito, mostrando a
eles que a escola é um bem comum e que a
cidadania consiste no respeito a si e ao outro
que convive e que isso repercuta em
melhoria de comportamento e atitude
perante a escola e a vida, preparando O
mesmo para enfrentar o mundo tecnológico
que vivemos atualmente e as mudanças que
acontecem constantemente;
Fazer o educando refletir o seu real papel
dentro da sociedade, fazendo com que o
mesmo seja ator principal em ações que
dizem respeito à sua vida privada, familiar e
afetiva, mas também com a problemas
relativos ao bem comum, na escola, na
comunidade ou na sociedade mais ampla,
compreendendo assim a concepção do
jovem como fonte de iniciativa, que é ação;
como fonte de liberdade, que é opção; e
como fonte de compromissos, atribuindo
assim que é responsabilidade, quando as
pessoas do mundo adulto fazem junto com
os jovens e quando os jovens fazem de
maneira autônoma

e) Paraíba – 267 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 91 escolas
contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (6.225º) – 1ª colocação na
média geral das escolas públicas da Paraíba
Dados
Código INEP: 25092839
Escola:CENTRO EST EXP DE ENS A SESQUICENTENARIO
Município : JOAO PESSOA, Unidade Federativa : PB, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 562
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 70.000,00 ( Capital: R$ 21.000,00, Custeio R$ 49.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 22
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)
Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Consolidar e ampliar conhecimentos,
enriquecer as experiências dos alunos e
ajudá-los a vencer obstáculos em sua
aprendizagem, favorecendo o sucesso

Adequação da salas de aula através da
climatização das mesmas para possibilitar o
trabalho dos professores com equipamentos
eletrônicos e melhorar a comprenção dos
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na escola e na vida. Desenvolver a
capacidade de leitura a partir da prática
intermidial.

Desenvolver a capacidade de leitura,
escrita e aprendizagem, utilizando-se
das tecnologias e novas mídias.
Promoção do educando com qualidade
de ensino. Permanência do educando
na escola. Preparação do
cidadão/crítico.

Oferecer para os jovens conteúdos que
dialogam com o mundo do trabalho.
Mundo do Trabalho

Protagonismo Juvenil

alunos. Possibilitar a compreensão e o
domínio dos usos da linguagem nas variadas
situações sociais e nas diferentes intenções
comunicativas. O aprendizado da linguagem
se dá nas interações, orais e escritas,
estabelecidas entre as pessoas. Reprodução
de artigos e exercícios para melhorar o
desempenho dos alunos. Adequação da salas
de aula através da climatização das mesmas
para possibilitar o trabalho dos professores
com equipamentos eletrônicos e melhorar a
compressão dos alunos. Representar a
realidade por meio de conhecimentos e
instrumentos matemáticos que permitam
interpretar e criar significados ao que se
estuda para a prática, desenvolver o
raciocínio matemático para resolver
problemas reais, participar na sociedade e
interferir nela de maneira crítica, dinâmica e
consciente, através da formação de cidadãos
competentes. Reprodução de artigos e
exercícios para melhorar o desempenho dos
alunos. Visita pedagógica ao Lajedo do Pai
Mateus e a Roliúde do Nordeste localizados
no município de Cabaceiras-PB para estudo
interdisciplinar nas áreas de Língua
Portuguesa, Geografia, História, Química e
Biologia.Produção de um trabalho em torno
das mídias digitais para construção textual,
apropriando-se de meios tecnológicos como
computadores, data show, som para
construir saberes em torno da análise textual
intermidial.
Diante do número significativo de
estudantes que apresentaram dificuldades na
matemática, na leitura, escrita e
interpretação percebe-se a necessidade de
trabalhar atividades que supram esse déficit
Capacitação através de professores das
Universidades, dos professores com o intuito
de estimular a busca por melhorias no
processo de ensino e aprendizagem. Além
dos próprios docentes, pretende-se
beneficiar os alunos do ensino médio e
técnico.
O mundo do trabalho vem sofrendo
profundas transformações nas últimas
décadas impulsionadas pelo fenômeno da
globalização. Exacerba-se, como jamais
visto, a exploração do trabalho pelo capital
materializada nas diversas formas de
precarização das relações de trabalho.
Torna-se necessário desvelar esta realidade
para possibilitar uma reflexão crítica da
lógica perversa do capitalismo.

Iremos trabalhar com a marcenaria.
Projeto de revitalização e restauração
de carteiras, cadeiras e utensílios da
escola.

Iremos trabalhar com a marcenaria. Projeto
de revitalização e restauração de carteiras,
cadeiras e utensílios da escola.

O Protagonismo Juvenil é um tipo de
ação de intervenção no contexto social

O Protagonismo Juvenil significa,
tecnicamente, o jovem participar como ator
principal em ações que não dizem respeito à
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para responder a problemas reais onde
o jovem é sempre o ator principal.

sua vida privada, familiar e afetiva, mas a
problemas relativos ao bem comum, na
escola, na comunidade ou na sociedade mais
ampla. Outro aspecto do protagonismo é a
concepção do jovem como fonte de
iniciativa, que é ação; como fonte de
liberdade, que é opção; e como fonte de
compromissos, que é responsabilidade.

Fortalecer o Grêmio como organização
que representa os interesses dos
estudantes na escola. Permitindo que os
alunos discutam, criem e fortaleçam
inúmeras possibilidades de ação tanto
no próprio ambiente escolar como na
comunidade.

Permitindo que os alunos discutam, criem e
fortaleçam inúmeras possibilidades de ação
tanto no próprio ambiente escolar como na
comunidade, através de palestras.

Ensinar um idioma estrangeiro e, ao
mesmo tempo, cumprir outros
compromissos com os educandos,
contribui para a formação de
indivíduos como parte de suas
preocupações educacionais.

A aprendizagem da língua estrangeira
representa para o aluno a possibilidade de
usar a língua para obter acesso ao
conhecimento nas diversas áreas da ciência,
nos meios de comunicação, nas relações
entre as pessoas de várias nacionalidades, no
uso de tecnologias. Também é necessária
como instrumento de compreensão do
mundo, de inclusão social e valorização
pessoal. Por meio do estudo da língua
estrangeira ampliam-se as possibilidades de
conhecimento de outras culturas.

Para auxiliar o estudante a adquirir as
quatro habilidades de uma língua
(ouvir, falar, ler e escrever), iremos
elaborar atividades com músicas que
possam incentivar as quatro
habilidades e a aquisição dos
vocabulários passivos e ativos.

Iremos elaborar atividades com músicas que
possam incentivar as quatro habilidades e a
aquisição dos vocabulários passivos e ativos.

Línguas
Adicionais/Estrangeiras

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.869º) – 266ª colocação na
média geral das escolas públicas da Paraíba

Dados
Código INEP: 25031481
Escola:EEEFM JOAO DE S PRIMO
Município : PEDRA BRANCA, Unidade Federativa : PB, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 157
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 46.200,00 ( Capital: R$ 13.860,00, Custeio R$ 32.340,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 23
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CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

Matemática no cotidiano: aprofundar
os conhecimentos dos alunos na
interpretação de cálculos matemáticos
que envolva diversos conteúdos através
da resolução de problemas, este
trabalho se destina a 1ª,2ª, e 3ª série do
Ensino Médio Inovador.

Aprender através da leitura:Estimular e
aprimorar os conhecimentos dos alunos
na produção textual,através do contato
com diversos tipos de textos e
diferentes linguagens.este projeto é

ATIVIDADES
Matemática no cotidiano:Discussão
socializada acerca dos conteúdos propostos;
Aulas expositivas relacionando os conteúdos
trabalhados cálculos que envolve ás quatro
operações em sala de aula com a utilização
destes no cotidiano dos alunos; Orientar os
alunos a fazerem pesquisas de preço na
comunidade local ,para que os mesmo
percebam a importância da matemática não
só no campo escolar más também no nosso
cotidiano; Lista de exercícios visando
ampliar o desenvolvimento do raciocínio
lógico dos alunos, sobre os conteúdos de
função exponencial e função logarítmica;
Levar os alunos para o laboratório de
matemática para aprimorar os
conhecimentos adquiridos na sala de aula na
prática; Trabalhar olimpíadas com os alunos
utilizando vários conteúdos trabalhados em
sala de aula como : probabilidade ,
sequências trigonometria, e geometria ,
premiando os que se destacarem nos
primeiros lugares, visando aprofundar os
conhecimentos dos mesmos para um melhor
desempenho nos exames do ENEM e
IDEPB,; Apresentar para a turma vídeos
aulas,slides que desperte o interesse dos
alunos em determinados conteúdos como:
função estatística e matemática financeira
em que os mesmos apresentem dificuldades
; Apresentar para os alunos a importância do
conhecimento matemática para outras
disciplinas como: geografia física e química,
enfatizando a interdisciplinaridade; Propor
aos alunos a resolução de exercícios sobre
analise combinatória que vise desenvolver,
atitudes positivas como autonomia,
confiança relacionado às suas capacidades
de raciocínios, proporcionando assim, um
melhor conhecimento na disciplina de
matemática; Compreender os conceitos,
procedimentos e estratégias matemáticas que
facilite um bom desempenho na
interpretação para resolver determinadas
situações problemas dessa disciplina;
Orientar os alunos a fazerem leitura em
livros paradidáticos visando ampliar os
conhecimentos dos alunos para facilitar a
produção textual; Orientar os alunos a
produzirem cartazes,fachas com temas
abordados em outro ENEM e IDEPB
anteriores, visando despertar o estudo dos
mesmos;
Apresentar os conteúdos que serão
trabalhados no projeto para os alunos através
de aulas expositivas; Trabalhar os
conhecimentos prévios dos alunos sobre ás
classes de palavras de forma
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destinado aos 1°,2º e 3 ano do ensino
médio inovador.

Mundo do Trabalho

Conhecer para Escolher: Auxiliar ao
aluno a escolher a profissão que
realmente se identifica, através de
pesquisas e do contato com
profissionais de diversas áreas de
conhecimento.trabalho desenvolvidos
com os alunos do 1º,2º e 3º ano do
E.Médio

Protagonismo Juvenil

Monitorar para cooperar: Estimular a
participação social dos jovens da
comunidade escolar do Ensino Médio,
para formação de pessoas mais
autônomas e comprometidas com

contextualizadas, através de aulas dialogada;
Propor a produção de relatórios sobre alguns
conteúdos de literatura como: romantismo
em Portugal e no Brasil,realismo,
simbolismo, visando identificar os
conhecimentos adquiridos no desenvolver
dos estudos e aqueles que ainda
permanecem as dificuldades para serem
trabalhados novamente; Pedir para os alunos
que escolha algumas visões de autores sobre
determinados temas e produzam resenhas
críticas para valorizar argumentação dos
mesmos, Identificar as diferentes
linguagens: verbal e não verbal e seus
recursos expressivos como elementos de
caracterização dos sistemas de comunicação,
através do uso das novas tecnologias com a
exibição de slide, documentários e filmes
que contribuam para a melhoria da
aprendizagem dos educandos; levar os
alunos para biblioteca da escola para
fazerem uma pesquisa bibliográfica sobre
estrutura textual; Orientar os alunos a
fazerem uma pesquisa na internet sobre
variação linguística no Brasil; Propor aos
alunos apresentação de seminários; Recorrer
aos conhecimentos sobre as linguagens dos
sistemas de comunicação e informação para
resolver problemas sociais,através de
leituras discursivas e reflexivas, de forma
que contribua para ampliar a interpretação
textual dos alunos; Utilizar diversos textos
visando a identificação pelos alunos dos
diferentes gêneros linguísticos que
singularize as variedades linguísticas sociais
e regionais buscando melhorar melhorar
significativamente a produção textual dos
alunos para prestar os exames como:ENEM
e IDEPB;
Apresentar para as turmas o projeto que será
trabalhado, e sua importância opara os
alunos que estão concluindo o Ensino
Médio. Mostrar aos alunos a importância de
relacionar as atividades educacionais com o
mundo do trabalho; Apresentar
características específicas de algumas
profissões; Proporcionar encontros
interacionais com diferentes profissionais
das diversas áreas. Orientar os alunos a
visitarem os postos de trabalhos da
comunidade local e fazerem entrevistas com
os profissionais que atuam nesses postos ,
visando conhecer o dia adia desses
profissionais. Pedir aos alunos que
produzam relatórios mostrando á ou ás
profissões que melhor identifica com sua
personalidade
Formar o Grêmio estudantil, a fim de que os
alunos possam lidar com situaçõesproblemas e resolvê-las dentro da escola;
Abrir espaço aos jovens para que os mesmos
possam escolher temas, debater, opinar

80

valores solidários, respeitando o
outro,proporcionando uma
transformação social.

Línguas
Adicionais/Estrangeiras

Aprender Através da Música;
Aprimorar os conhecimentos dos
alunos do 1º,2º e 3º ano do E. Médio na
língua inglesa,incentivando a produção
de textos orais e escritos a partir da
tradução de músicas, articuladas com
outros saberes interdisciplinar;

diante de determinadas situações dentro da
escola, participando assim, da formação
política que concerne à juventude,
estimulando-os ao protagonismo juvenil;
Criar centros de referências da juventude,
com atividades esportivas, lazer e culturais;
Estimular a participação juvenil nos
movimentos sociais na luta pelo os seus
direito e deveres; Formar grupos de teatros
que desperte o sentimento de respeito e
solidariedade entre os mesmos; Propor aos
jovens espaços como: igreja, clubes, em fim
espaços que contribua para a formação de
sujeitos autônomos;
Aulas expositivas e dialogadas para
apresentação do projeto. trabalhar a língua
em uso e o vocabulário em contexto com os
gêneros textuais nos atos da fala. Exposição
de filmes na língua inglesa , estimulando o
interesse em traduzir, para que os alunos
entendam melhor; Estimular a participação
dos educando, no Programa Gira Mundo do
Governo do Estado da Paraíba,visando
aproximar a interação entre os países
internacionais; Mostrar a importância da
influência da Língua Inglesa no nosso
cotidiano, utilizando pesquisas de texto na
internet; Mobilizar os estudantes para uma
participação e interação na comunidade local
mostrando a importância da relação da nossa
língua portuguesa com a língua inglesa
através da música.

f) Pernambuco – 387 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 458 escolas
contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (2.059º) – 2ª colocação na
média geral das escolas públicas de Pernambuco

Dados
Código INEP: 26178230
Escola:ESCOLA TECNICA ESTADUAL CICERO DIAS
Município : RECIFE, Unidade Federativa : PE, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 505
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 70.000,00 ( Capital: R$ 21.000,00, Custeio R$ 49.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
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Quadro 24
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Possibilitar a criação de estratégias que
estimulem aprendizagens integradoras
e que dê suporte para a construção de
saberes nas diferentes áreas do
conhecimento.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Explorar os vários aspectos da relação
entre as ciências (Matemática,
Química, Física e Biologia) e a
realidade, ou seja , entre as Ciências e a
própria natureza, permitindo observar,
gerar hipóteses, interpretar dados e
confrontar resultados obtidos.

Mundo do Trabalho

Oportunizar orientações e
esclarecimentos e atividades que
possibilitem aos jovens conhecer as
diferentes profissões suas
especificidades contribuindo para sua
identificação e escolha profissional.

Protagonismo Juvenil

Oportunizar situações didáticas que
favoreçam o desenvolvimento de
competências para o exercício da
cidadania.

ATIVIDADES
Ressignificação de metodologias na
resolução de questões de avaliações
externas. Construção de apostilas ; Roda de
leitura; Café literário Oficina para produção
de diferentes gêneros textuais. Excursões
pedagógicas a museus, exposições e centros
culturais; Oficina para a planificação dos
sólidos geométricos; Cálculo de área da
superfície e volume dos prismas e pirâmides
Compreensão da geometria espacial seus
elementos e propriedades. Roda de leitura,
interpretando e compreendendo diversos
gêneros textuais, promovendo a reflexão e a
criticidade.Café literário promovendo a
ampliação do repertório literário nos
educandos. Visita técno-pedagógicas a
museus, exposições e centros culturais,
promovendo o letramento e o contato de
gêneros textuais com as artes plásticas.
Oficina para melhor compreensão e
reconhecimento dos diferentes números,
operações, suas propriedades e necessidade
de ampliação dos conjuntos numéricos.
Experimentos que favorecerão os vários
aspectos das relações entre as ciências e a
realidade observando, gerando hipóteses,
interpretando e confrontando resultados
obtidos e esperados.
Realização de : 1. Palestras sobre as
diferentes profissões. 2. Mesa Redonda com
profissionais das áreas de interesse dos
jovens. 3. Parcerias com universidades e
empresas. 4.Excursões Pedagógicas e
empresas.
Criação de um grupo de jovens para
mobilização e dinamização das ações que
oportunizem o desenvolvimento do
protagonismo juvenil. Elaboração de
Projetos que tratem questões relacionadas; .
ao ambiente escolar; . a comunidade
circunvizinha à escola; . a sustentabilidade

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.676º) – 383ª colocação na
média geral das escolas públicas de Pernambuco

Dados
Código INEP: 26096072
Escola:ESCOLA MIRANDOLINA PESSOA DE QUEIROZ
Município : XEXEU, Unidade Federativa : PE, Rede : Estadual
Localização: Rural
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Ano do CENSO:

2015

Alunos: 127
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 46.200,00 ( Capital: R$ 13.860,00, Custeio R$ 32.340,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 25
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

ATIVIDADES
Propondo novas dinâmicas, onde seja
possível o desenvolvimento de várias
competências teóricas e práticas. Criação de
rodas de leituras. Realização de oficinas de
textos diversos. Ateliê pedagógico;
Utilização de jogos pedagógicos, softwares
matemáticos para desenvolver o raciocínio
logico dos estudantes; Jogos de sala
(Xadrez, dama, dominó) como estratégias
didáticas para o trabalho em equipe com
estudantes com dificuldades de
aprendizagens em especial na área humana.
Realizando práticas, através de experimentos
e pesquisas, empregando instrumentos e
materiais específicos, garantindo o diálogo
entre teoria e prática. Realização de
excursões pedagógicas a espaços da região
metropolitana, litoral e cidades com grande
acervo histórico, cultural e social no Estado
de Pernambuco que ajude para aplicação do
conhecimento científico.

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Possibilitar a criação de estratégias que
ressignifiquem a aprendizagem dos
alunos Criar situação didática
pedagógica que oportunizem aos
estudantes o desenvolvimento lógico
matemático.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Proporcionar uma integração de
conhecimentos teóricos e práticos,
cultura e trabalho, ciência e tecnologia,
através dos métodos de pesquisas nas
áreas determinadas, despertando com a
educação uma vocação científica e
assim incentivando novos talentos

Mundo do Trabalho

Oportunizar orientações e
esclarecimentos que possibilitem aos
jovens conhecer as diferentes
profissões e suas especificidades,
facilitando sua identificação e escolha
profissional.

Realização de palestras sobre diferentes
profissões; Mesa redonda com profissionais
das áreas dos interesses dos estudantes;
Criação de Parcerias com Universidades e
excursões a empresas.

Protagonismo Juvenil

Desenvolver ações educativas, para que
o esrudante se veja como autor da sua
história. Participação dos estudantes no
contexto escolar e social que visem a
construção da cidadania.

Criação de plantão pedagógico; Criação de
um grupo de jovens para mobilização e
dinamização que oportunizem o
desenvolvimento do Protagonismo Juvenil;
Criação de: mesa redonda, debates, rodas de
diálogos

g) Alagoas – 85 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 126 escolas
contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (10.795º) – 3ª colocação na
média geral das escolas públicas de Alagoas
Dados
Código INEP: 27016528
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Escola: ESCOLA ESTADUAL PE JEFFERSON DE CARVALHO
Dados da escola:

Município: ARAPIRACA, Unidade Federativa: AL, Rede: Estadual

Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 76
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 20.000,00 (Capital: R$ 6.000,00, Custeio R$ 14.000,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 26
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Apresentar estratégias pedagógicas
visando o fortalecer as habilidades da
escrita e da comunicação dos diversos
gêneros textuais, a interpretação e
análise linguística.

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Favorecer aprendizagem da matemática
relacionada a situações do cotidiano.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Trabalhar atividades de iniciação
cientifica e pesquisa nas nas áreas de
física,química e biologia,através de

ATIVIDADES
Neste CIC haverá implantação de oficinas
literárias visando propiciar aos estudantes a
compreensão pelo estudo dos diversos
textos,visando o letramento literário;serviço
de som para possibilitar uma melhor
veiculação de informações ,dando
oportunidade de revelar novos
talentos,investir na formação de repórteres
adolescentes que consigam comunicar em
linguagem acessível,assuntos ligados à
cultura,saúde ,educação e política;
construção de um jornal escolar(digital) com
os estudantes,visando a apropriação dos
mecanismos de escrita. As atividades terão
como objetivo principal o domínio das
habilidades de leitura,escrita e interpretação
,lançando mão do uso das sequencias
didáticas propostas pela OLP,ressaltando o
Bicentenário Alagoano. Obras de escritores
alagoanos serão base para produções
textuais.
No que se refere ao estudo da
matemática,haverá a realização da Feira
Lógica.O desenvolvimento de conteúdos
relacionados ao raciocínio lógico está ligado
a conceitos capazes de organizar e clarear as
situações do cotidiano,preparando nossos
educandos para as situações mais complexas
:ler,escrever e resolver
problemas,familiarizando-se com os
princípios do raciocínio lógico,aplicando no
dia-a dia ,especialmente na argumentação e
na linguagem matemática e cientifica.Todas
as atividades terão como objetivo principal o
domínio das habilidades de interpretação e
raciocínio lógico. A escola oportunizará aos
alunos a apresentação da Prova Brasil,
Areal,OBMEP e ENEM ,estimulando o
acompanhamento e participação nas ações.
Incentivar os educandos a elaborar e
executar projetos utilizando a metodologia
cientifica,através de estudos e pesquisas com
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pesquisas, utilizando instrumentais
pedagógicos.

Mundo do Trabalho

Oportunizar ao educando informação e
conhecimento sobre o mundo do
trabalho e suas
especificidades,contemplando o
trabalho coletivo e solidário.

Comunicação, Uso de
Mídias e Cultura Digital

Produzir conhecimento incorporando
as tecnologias digitais de informação e
comunicação nas práticas educativas.

a finalidade de despertar vocação cientifica e
incentivar talentos,mediante sua participação
em atividades como:feira de
ciências,seminários,trabalho de campo e
atividades experimentais em laboratório de
ciências.
Este CIC será contemplado com palestras e
oficinas com alguns profissionais das
diferentes áreas de atuação como também
trabalhadores da comunidade,ainda
atividade educativa externa como visitas a
indústrias e universidades, buscando sempre
oferecer aos estudantes informações
relacionadas a cursos técnicos,universidades
e empresas da região.Será realizada uma
feira de profissões com os estudantes.Todas
as ações serão registradas,fotografadas e
feito relatório .
Fomentar práticas pedagógicas mediadas por
tecnologias ,incentivando os educandos a
produção e socialização de informações e
conteúdos,educando para a ética do
compartilhamento e da autoria.Produzir
vídeos,criar blog,pesquisa na internet e
fórum de debate .

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.952º) – 85ª colocação na
média geral das escolas públicas de Alagoas

Dados
Código INEP: 27022277
Escola:ESCOLA ESTADUAL IZIDRO TEIXEIRA
Município : CHA PRETA, Unidade Federativa : AL, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 254
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 33.000,00 ( Capital: R$ 9.900,00, Custeio R$ 23.100,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 27
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)
Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Desenvolver um projeto para melhorar
a proeficiência de leitura e escrita e
também de resolução de problemas.

Elaboração e execução do projeto de leitura
e escrita envolvendo literatura de cordel,
sarau na praça, baú de leitura, oficinas de
leitura e por fim concurso de redação
.abraçamos a matemática com aulões ,
simulados e jogos intelectuais .
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Desenvolver o projeto "uma lupa na
língua"

Mundo do Trabalho

Compreender a atuação das diversas
profissões no mercado de trabalho.

Comunicação, Uso de
Mídias e Cultura Digital

Compreender os recursos tecnológicos
como uma ferramenta inovadora de
aprimoração do conhecimento.

Estudo sobre as obras clássicas portuguesas
e brasileiras enfatizando a literatura regional
: pesquisa , debate, roda de conversa ( leitura
) etc tendo culminância apresentação teatral
sobre as obras.
Realização de uma feira de profissão
realizadas pelos alunos a partir de pesquisas
executadas onde serão feitos estudos
dirigidos através de levantamentos de dados
de palestras, entrevistas, que servirão de
base para a elaboração do projeto assim
aproximando o jovem estudante da prática
profissional e desta forma estabelecer
vínculos de formação profissional e valores
éticos.
Promovendo o acesso a leitura virtual
(elaboração de um blog, grupo de wat zap,
facebook) e estudos dirigidos a partir de
sites que auxiliem o aluno na aprimoração
da aprendizagem, utilizando o laboratório de
informática,, montando uma cartilha com
referências de sites para estudo e todas as
orientações necessárias para o uso das
teconologias. Construção de um jornal
impresso.

h) Sergipe - 103 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 26 escolas
contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (5.241º) – 1ª colocação na
média geral das escolas públicas de Sergipe

Dados
Código INEP: 28017838
Escola:COL EST ATHENEU SERGIPENSE
Município : ARACAJU, Unidade Federativa : SE, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 1.144
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 112.000,00 ( Capital: R$ 33.600,00, Custeio R$ 78.400,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 28
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

ATIVIDADES
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Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Realizar o Projeto Aluno Monitor com
o objetivo de desenvolver
competências e habilidades voltadas à
leitura, escrita e argumentação nos
estudantes com dificuldades de
aprendizagem em Língua Portuguesa.

Desenvolver o Projeto com Ciência
para promover análises de processos
químicos e biológicos envolvidos na
decomposição do lixo com vistas à
conscientização dos estudantes.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Promover a Oficina Construindo
Foguetes com o objetivo de aproximar
os estudantes com o modo pelo qual a
ciência é produzida e difundida,
possibilitando, ainda, vivências práticas
de produção de sentido,
desenvolvimento de experiências em
diferentes

Protagonismo Juvenil

Desenvolver o Projeto Gincana Junina
com o objetivo de integrar e intervir na
comunidade com vistas a explorar a
cultura regional e promover uma ação
com os jovens acerca da incorporação
de valores democráticos e
participativos, da vivência do diálogo.

Realização de estudos dirigidos de leitura,
interpretação, escrita e raciocínio lógico,
inclusive com a criação de clubes de
escritores e leitores (ARCÁDIA
LITERÁRIA), enfatizando atividades para
as Olimpíadas de Língua Portuguesa.
Promoção de atividades de cooperação entre
alunos e professores que envolverão
procedimentos de ensino e aprendizagem
nos estudos dirigidos na disciplina eletiva.
Reunião com professores e alunos para
compartilhamento de ideias afim de elaborar
um índice que possa levar em conta volume,
massa, tempo de decomposição e impacto
ambiental do lixo produzido no Colégio
Estadual Atheneu Sergipense. Promoção de
atividades artísticas acerca da importância
da ciência Química no seu cotidiano
desenvolvidas na disciplina eletiva
homônima. Conscientização da comunidade
escolar sobre o tema através de cartazes com
a finalidade de desenvolver o compromisso
com a coleta seletiva e reutilização de
resíduos sólidos. Popularização da ciência
com uma ação cidadã dos alunos através de
seminários e vivências práticas sobre os
processos químicos e biológicos do lixo.
Construção de um gibi elaborado a partir de
temas relacionados com o meio ambiente.
Realização de uma Mostra de Ciências em
que os alunos serão orientados a apresentar
experimentos com foco no meio ambiente e
sustentabilidade. Aplicação de um
questionário para comparar o perfil do lixo
produzido pela escola antes e depois da
aplicação, de pelo menos, duas intervenções
ambientais. Autoavaliação da coordenação,
da equipe de professores e dos estudantes
acerca dos resultados do projeto.
Aplicação prática dos assuntos ministrados
nas aula, a saber: Pressão, lei de Newton e
reações químicas. Produção de relatórios
após pesquisa e estudo dos componentes
curriculares envolvidos acerca dos materiais
para o foguete. Construção de experimentos
simples de reação química e lançamento de
foguetes a partir de dados. Elaboração de
gráficos através de programas/softwares no
Laboratório de Informática. Apresentação
dos trabalhos à comunidade e outras escolas.
Resgate da cultura nordestina através de
pesquisas conduzidas em sala de aula pelos
docentes. Produção de relatórios da
economia energética na criação de fogos de
artifício. Pesquisa e estudo da cultura
nordestina em vídeos e artigos na rede
mundial de computadores. Construção de
material para exposição e apresentação dos
trabalhos à comunidade e outras escolas.
Arrecadação de alimentos junto às famílias e
à comunidade escolar para uma ação
solidária em asilos e orfanatos de Aracaju,
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Executar o Projeto Memória Histórica
e Cultura Sergipana com vistas a
entender os espaços educacionais como
múltiplos, ultrapassando os muros das
escolas em direção a
organizações/movimentos sociais e
culturais.

Comunicação, Uso de
Mídias e Cultura Digital

Executar o Projeto Ler, Reler e
Escrever com vistas ao
desenvolvimento de múltiplas formas
de comunicação e processos criativos,
proporcionando o domínio de normas
técnicas exigidas nas redações do
ENEM, bem como a reflexão sobre o
uso crítico das di...

com o objetivo de ajudar as pessoas mais
jovens a valorizar seus talentos e desejos.
Promoção de visitas técnicas e debates em
sala de aulas que incluam outros aspectos
que possam auxiliar os jovens no exercício
da vida pública, no desenvolvimento
pessoal, profissional, nas relações sociais e
no trato com as questões do bem comum.
Pesquisas sobre os fatores relacionados a
Memória Histórica e Cultura Sergipana em
livros, revistas, arquivo Histórico e
Geográfico de Sergipe. Aplicação de
questionário e produção de relatórios
relacionado às fontes históricas, envolvendo
levantamento de dados sobre aspectos
relevantes a cultura sergipana em arquivos
históricos na nossa capital. Análise de dados
e construção de gráficos coletados em
documentos históricos através de
programas/softwares de informática.
Promoção de campanhas acerca da
importância do conhecimento da cultura
sergipana com apresentação dos resultados
dos dados coletados à comunidade escolar.
Criação de um slogan e de panfletos com
vistas a promover a integração entre os
alunos através de visitas técnicas
pedagógicas em ambientes de integração
cultural no Museu da Gente Sergipana.
Desenvolvimento de princípios de
integração e participação considerados como
norteadores do conhecimento cultural a
partir da discussão dos problemas
encontrados durante as visitas técnicas.
Divulgação do projeto em todas as séries do
ensino médio, incluindo a proposta nas aulas
de Língua Portuguesa que visam difundir os
textos escritos pelos estudantes na página
PAPO CABEÇA DO ATHENEU. Feedback
das redações corrigidas e análise dos
problemas encontrados em oficinas de
redação semanais, levando-se em
consideração o domínio da norma padrão da
língua escrita; compreender a proposta de
redação e aplicar conceitos das várias áreas
do conhecimento para desenvolver o tema
dentro dos limites estruturais do texto
dissertativo-argumentativo. Seleção,
organização e interpretação de informações,
fatos, opiniões e argumentos em defesa de
um ponto de vista. Demonstração dos
mecanismos linguísticos necessários para a
construção da argumentação. Elaboração de
propostas de intervenção para o problema
abordado, respeitando os direitos humanos
por meio dos itens linguísticos (registro,
coesão, pontuação), mecanismos de coesão e
coerência (ideias desenvolvidas e
relacionadas), estrutura (partes do texto),
argumentação (habilidade de posicionar-se)
e temas (conhecimento dos fatos). Análise
de textos produzidos por candidatos em
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Desenvolver processos relacionados à
educomunicação para a criação de
sistemas comunicativos abertos,
dialógicos e criativos no espaço PAPO
CABEÇA ATHENEU.

exames anteriores, bem como atividades que
subsidiem uma prática escrita de acordo com
as normas e regras de convenção.
Criação de ambientes virtuais de partilha de
histórias de atividades do colégio como
páginas em rede sociais como Facebook e
Instagram. Manutenção diária do fluxo de
notícias através de postagens criadas pelos
alunos e monitoradas pela coordenação do
projeto. Indicação de sites confiáveis como
ferramenta de estudo, inclusive com
promoção de concursos de fotografias,
designer e curtas metragens. Promoção de
diálogo entre os
professores/alunos/sociedade usando as
redes sociais para difundir informação.
Criação de murais virtuais e impressos no
site do colégio através dos incrementos
informativos nas redes sociais e radiofônicas
através da Aperipê FM.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.781º) – 99ª colocação na
média geral das escolas públicas de Sergipe

Dados
Código INEP: 28016300
Escola:COL EST PROFESSORA MARIA CONCEICAO DE SANTANA
Município : GENERAL MAYNARD, Unidade Federativa : SE, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 134
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 30.000,00 ( Capital: R$ 9.000,00, Custeio R$ 21.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 29
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Promover o Projeto Leitur'arte, visando
incentivar os estudantes à leitura,
produção textual e acesso a bens
culturais por meio das diferentes
linguagens, além de fomentar a criação
do grupo de teatro na escola.

Realização de roda de conversa com os
alunos; Aplicação de avaliação diagnóstica;
Realização de coleta de dados sobre o hábito
de leitura dos alunos da Unidade; Confecção
de um mural contendo gráficos estatísticos
de leitura; Realização do dia semanal da
leitura; Realização do dia do desafio da
Matemática; Visita orientada à Biblioteca
Pública e Livraria; Visita ao Museu da
Gente Sergipana; Seleção e leitura de obras
de interesse dos alunos; Aquisição de 10
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Proporcionar aos estudantes através do
projeto de "Resgate da identidade
histórico cultural de General Maynard"
o exercício da reflexão crítica,
aproximação entre os saberes sociais da
localidade e a produção do saber
científico.

Protagonismo Juvenil

Realizar o "Projeto Juventude em
Ação" para promover o protagonismo
juvenil, divulgar a produção dos
alunos, preparar para o ENEM,
aumentar a integração e mobilizar a
comunidade em defesa da vida e do
meio ambiente.

Comunicação, Uso de
Mídias e Cultura Digital

Promover através do "Projeto
Connected Jovem" momentos de
interação e aprendizagem, fazendo uso
das tecnologias digitais disponíveis na
escola, visando desenvolver a
criticidade, autonomia e a criatividade.

livros; Confecção em madeira de um
organizador e expositor de livros móvel para
estimular a leitura e expor as produções
textuais dos alunos. Realização de roda de
leitura para socialização; Fichamento dos
livros escolhidos pelos alunos; Realização
do Concurso:Eu me amarro num livro;
Apresentação de releitura das obras lidas por
meio de expressões artísticas; Realização de
um simulado de Língua Portuguesa e
Matemática; Avaliação dos resultados do
projeto.
Analise do conhecimento prévio dos alunos
sobre a história da cidade; Identificação do
nível de pertencimento dos alunos em
relação a sua comunidade, através de
questionário; Pesquisa sobre o surgimento
do Povoado Marcação e os fatores que
levaram ao processo de emancipação; Visita
de reconhecimento do espaço geográfico,
nos seus aspectos físicos e humanos;
Realização de oficina sobre história oral
para as entrevistas que serão realizadas;
Elaboração de pesquisa sobre as mudanças
sócio-espaciais da cidade; Identificação das
permanências, mudanças e
desaparecimentos de representações
culturais da cidade; Realização de Oficina
para confecção de tamanco de manifestação
cultural local; Levantamento sobre a
formação étnico-social da comunidade;
Construção de dados gráficos para
apresentação dos resultados; Produção de
um livreto das pesquisas realizadas;
Realização de Mostra histórica e cultural.
Promover ações com foco no respeito ao
meio ambiente, a vida e a diversidade:
Realização de Trilha; Implementação da
Agenda 21; Promoção de rodas de conversa
e seminário sobre drogas e liberdade;
Propagação da cultura da não violência e da
paz através da: Formação do grupo Sou da
Paz; Realização de Palestras; Confecção de
panfletos; Caminhada da diversidade com
panfletagem; Produção de programa de
rádio, jornal mural, cordel e Rap.
1- implementação da Rádio Escola: Oficina
de produção textual para rádio, abordando
atualidades, preservação ambiental dentro e
fora da escola, resumo semanal das
disciplinas, regras de convivência,
apresentação de dicas de saúde e de
alimentação saudável; 2- Criação de
ambiente virtual: Criação de site/blog para
divulgação de informes esportivos;
utilização do canal como ferramenta de
aprendizagem e interação com as disciplinas
(resumo dos conteúdos trabalhados em sala
de aula durante a semana); 3 - Realização de
monitoria de informática básica e de rádio
escola desenvolvida por um aluno por um
período de 08 meses; Formação de grupo de
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estudos com utilização de mídias digitais;
Formação de grupo por disciplina para
elaboração e divulgação de dicas dos
conteúdos para o ENEM; 4- Realização de
Concurso de JINGLES e paródias.

i) Bahia - 347 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 369 escolas
contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (5.422º) – 6ª colocação na
média geral das escolas públicas da Bahia

Dados
Código INEP: 29242290
Escola:EE - INSTITUTO DE EDUCACAO ANISIO TEIXEIRA
Município : CAETITE, Unidade Federativa : BA, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 490
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 40.000,00 ( Capital: R$ 12.000,00, Custeio R$ 28.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 30
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Fortalecer os componentes
curriculares, tendo como referência a
aprendizagem de Língua Portuguesa e
Matemática e os objetivos previstos no
Projeto Político Pedagógico e
articulados com outros programas e
projetos que visam a formação do
estudante.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Instigar o interesse dos estudantes para
o desenvolvimento da prática e
pesquisa científica, nas diferentes áreas
do conhecimento.

ATIVIDADES
Análise de filmes; Festival de contos;
Análise de letras de músicas; Criação de
Jornal Escolar trimestral; Revitalização da
Rádio Escolar; Produção de livro (Meu
Projeto de Vida); Visita a sites de apoio
pedagógico em Língua Portugeusa e
matemática; Aplicação e resolução de testes
e atividades para o aprimoramento do
raciocínio lógico; Resolução de questões da
OBMEP, ENEM e Vestibulares dos anos
anteriores; Exploração de sites com videos;
Oficinas com calculadoras para explorar
funções e operadores deste instrumento de
cálculo; Realização de campeonato de jogos,
quebra cabeças, advinhas, enigmas e outros;
Gincana Cultural do Raciocínio Lógico.
Contemplar os alunos do Ensino Médio com
atividades integradoras entre a pesquisa
científica e ações pedagógicas
interdisciplinares permitindo uma ligação
entre o mundo do trabalho na sociedade
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Mundo do Trabalho

Desenvolver práticas educativas com
vistas a fomentar questionamentos que
se inserem no exercício das mais
diversas profissões e proporcionar
estudos e práticas pedagógicas
relacionadas ao mundo do trabalho.

Protagonismo Juvenil

Incentivar ações com vistas a atuação e
organização juvenil no processo de
desenvolvimento pessoal, social e de
vivencia política.

contemporânea coma as tecnologias sociais
e sustentáveis contribuindo para mudanças
de atitudes pessoais e coletivas. - Realizar
trabalhos que envolvam a percepção e
projeção da curiosidade dos alunos por meio
de estudos de textos das mais diversas áreas,
da vivência, da observação, da coleta e
análise de dados e de experimentos no
laboratório de Química, Física e Biologia na
UEE; - Orientar, através de oficinas, o
preenchimento do currículo lattes; - Elaborar
projetos voltados para a formação ética,
promovendo o desenvolvimento da
autonomia intelectual e pensamento crítico,
tendo em vista as expectativas dos
estudantes em relação a sua trajetória e as
dimensões do trabalho, ciência, tecnologia e
cultura.
Proporcionar aos estudantes os
conhecimentos teóricos e práticos
necessários ao desempenho de uma
profissão e promover a inclusão social de
jovens e adolescentes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica. - Realizar
atividades culturais, entre outras ações que
favoreçam o processo formativo, a
expressão cultural e a formação cidadã; Firmar parcerias com a UNEB, INB,
Faculdade de Guanambi, Fundação Hospital
Senhora Santana de Caetité, Câmara de
Vereadores, Fórum, entre outras empresas,
com vistas à organização de palestras
enfocando as mais diversas profissões para o
ingresso no Mundo do Trabalho; - Montar
exposição fotográfica de experiências
vivenciadas pelos estudantes;
Promover atividades de gincanas e festivais
de jogos, que envolvam, além dos
educandos, os profissionais de educação e
saúde, família e outras pessoas de referência
do educando, e nas quais seja possível
debater sobre todos os temas ligados à
temática da prática de atividade física e
promoção da saúde, como direito ao lazer e
acesso aos espaços públicos com este fim,
segurança pública, meio ambiente, uso do
tempo livre, estrutura da escola; - Propor o
desenvolvimento, em conjunto com a
comunidade, de atividades esportivas e de
lazer no turno escolar, buscando trabalhar
aspectos relativos à intergeracionalidade e
socialização, com ênfase na troca de
experiência, no desenvolvimento do
sentimento de pertencimento dos indivíduos
à escola e na construção de novos
conhecimentos; - Promover a articulação da
escola com programas governamentais
existentes, referenciando os educandos para
a prática das atividades esportivas oferecidas
e retomando a importância desta
participação no cotidiano escolar; Fortalecer o papel social da escola em pautar
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problemas coletivos junto aos gestores da
educação e de setores afins ao tema da
promoção da saúde, como secretarias de
ação social, de infraestrutura, de esporte, de
cultura, de meio ambiente, entre outras.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.928º) – 347ª colocação na
média geral das escolas públicas da Bahia

Dados
Código INEP: 29055075
Escola:EE - COLEGIO ESTADUAL DE CARNAIBA - DISTRITO DE CARNAIBA
Município : PINDOBACU, Unidade Federativa : BA, Rede : Estadual
Localização: Rural
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 201
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 33.000,00 ( Capital: R$ 9.900,00, Custeio R$ 23.100,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 31
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Aprimorar o gosto pela leitura e escrita
das turmas com apoio da Literatura de
Cordel.

Segundo Ângela Kleiman (1995, p.20 ) A
Escola é a mais importante agência de
letramento: outras a gências são a família, a
igreja e o lugar de trabalho. E o letramento
escolar é o conjunto de práticas
desenvolvidas na escola para ensinar e
aprender os usos da língua envolve não só o
ensino de Português, mas também a leitura e
escrita praticadas nas de mais disciplinas. Os
textos que circulam e o modo pelo qual os
professores dirigem, orientam e avaliam a
leitura e a escrita dos alunos. Neste sentido,
podemos perceber que os gêneros surgem na
medida em que a necessidade dos indivíduos
aumenta no que diz respeito à interação
comunicativa entre os povos. Para tanto,
propomos nas oficinas de leitura e
letramento a leitura e produção de diversos
gêneros textuais, proporcionado um
conhecimento sólido envoltos no processo
de ensino e aprendizagem, de forma que
estes saibam adaptar seus conhecimentos em
sociedade, no seu cotidiano. Que saibam
adequar às atividades linguísticas de acordo
com o contexto social comunicativo que já
vêm participando e que se abram
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Iniciação Científica e
Pesquisa

A oficina almeja despertar o exercício
pela pesquisa e prática científica a
partir do estudo de comunidades
quilombolas desenvolvendo um
trabalho de aprofundamento e
conhecimento do processo de produção
de ciência e pesquisa.

possibilidades para que consigam adentrar a
novos espaços. Percebemos que os alunos
precisam encontrar sentido para o que
produzem dentro da sala de aula, fazer as
atividades conscientes de que elas lhes
servirão para além dos muros da escola.
Logo, suas produções textuais não devem
ser feitas exclusivamente para o professor
atribuir uma nota, mas se possível, que
sejam expostas no mural da escola para que
os outros colegas também possam
compartilhar da sua criatividade. Assim será
possível ao aluno o reconhecimento do seu
próprio trabalho e que sem dúvida ele
poderá aplicar seus novos conhecimentos em
outros espaços sociais. I momento:
Trabalhando com os contos de Patativa
Assaré, Jessier Quirino, Marviel Melo,
Braulio Bessa • Características • Leitura e
Interpretação da literatura oral • Correção
dos elementos linguísticos e ortográficos dos
Textos • Reescrita dos textos 2. II Momento:
Trabalhando com a literatura de cordel- •
Estrutura dos gêneros • Características •
Leitura de Textos / vídeos • Construir um
painel que apresente a realidade brasileira
observada no cenário Nordestino. 3. III
Momento: • Estrutura dos gêneros •
Características • Conhecer e explorar o texto
verbal e o não verbal. • Produzir um jornal
coletivo na sala contendo os mais variados
gêneros. • Correção dos elementos
linguísticos e ortográficos dos Textos 4. IV
Momento: Estrutura dos gêneros •
Características • Identificando as criticas
sociais encontradas nos Poemas • Entrevista:
Produção coletivo e socialização de fotos,
poemas e discussões feitas nas oficinas. 5. V
Momento: Trabalhando com Sarau . •
Estrutura dos gêneros • Características •
Correção dos elementos linguísticos e
ortográficos dos Textos • Reescrita dos
textos • Produção de portfólio individual
com todos os trabalhos produzidos nas
oficinas.
Partindo-se do pressuposto que todas as
áreas de conhecimento são fundamentais
para o processo de formação integral dos
alunos, as atividades desenvolvidas no
macrocampo Iniciação Científica e Pesquisa
possibilitará um trabalho de aprofundamento
e conhecimento do processo de produção de
ciência e pesquisa. Partindo-se dessa
constatação, a oficina almeja despertar o
exercício pela pesquisa e prática científica a
partir do estudo de comunidades de Garimpo
na região de Pindobaçu. A região em que
está localizado o Colégio Estadual de
Carnaíba destaca-se pela presença do legado
simbólico e histórico-cultural, sendo
possível constatar o reconhecimento de
espaços Quigilas, mas que ainda não foram
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Mundo do Trabalho

Educação e o mundo do trabalho: o
projeto curricular como instrumento de
aprendizagem significativa.

reconhecidos. A proposta visa descontruir
preconceitos, valorizar as contribuições na
região bem como apoiar o reconhecimento
destas comunidades, através da pesquisa,
registro e divulgação das manifestações
culturais destes grupos. A proposta é firmar
parceria com a Universidade do Estado da
Bahia-UNEB, em busca de subsídios que
tornem possível o reconhecimento dos
Espaços das Quigilas existentes no
município, com a participação construtiva
do alunado na coleta, seleção e produção de
conhecimento.
A palavra trabalho pode apresentar várias
interpretações. No dicionário Aurélio, seu
significado está ligado à aplicação de força e
faculdades humanas para alcançar um
determinado fim. Já o conceito Mundo do
trabalho, pode contemplar fatores que vão
além das atividades laborais do ser humano.
O termo mundo do trabalho é muito mais
abrangente compreendendo as atividades
humanas materiais e os processos de
interação que envolve a realização destes
trabalhos, em um período de tempo e
ocupando determinado espaço. Embasado
neste pressuposto a presente oficina visa
despertar nos discentes perspectivas que
capacitem pra o mundo do trabalho. A
região em que está localizado o Colégio
Estadual de Carnaíba destaca-se pela
presença do legado de uma exploração
mineral (Esmeraldas) que já perdura por
mais de 50 anos. Em detrimento da grande
população que ali vive e trabalha, a maior
parte da produção não é beneficiada e
comercializada por falta de profissionais
habilitados nos ramos de
lapidação,ourivesaria,designe de joias e
artesanato mineral, (esta última alternativa é
o trabalho realizado com o rejeito oriundo
das galerias) . A proposta visa desconstruir
preconceitos, valorizar os potenciais artesões
da região bem como apoiar o
reconhecimento dos mesmos, como também
favorecer uma melhoria significativa na
renda das famílias que vivem ali,
diminuindo os índices de violência, e do
constante êxodo. A proposta visa ainda
buscar parceria com SEBRAE, Prefeitura e
com os artesões já residentes no local, que
teriam seu lugar como orientadores de modo
que torne possível o aprendizado de jovens e
o ingresso dos mesmo no mundo do trabalho
sem que precisem migrar de seu lugar de
origem. SEQUENCIA DIDÁTICA: 1. Aula
Expositiva 2.
Palestras com profissionais
do SEBRAE com a participação de
profissionais da comunidade. •
O que é o
Mundo do Trabalho e o empreendedorismo •
Conhecer as técnicas de leitura e
sistematização. • ABNT e normas técnicas

95

Protagonismo Juvenil

O adolescente e o jovem atuando como
senhores de sua própria história, a
partir da escola para além dos muros da
escola.

de pesquisa e produção científica • O que
são e como trabalham os lapidários, ourives
e artífices •
Visita às oficinas , e à
cidade de Campo Formoso para onde escoa
e se comercializa maior parte da produção
das esmeraldas de Carnaíba. 3.
Pesquisa
e Produção: •
Produções audiovisuais •
Seminários, amostra, palestras
Fundamentação: O papel do jovem e do
adolescente como agente transformador da
realidade onde ele está inserido, tem sido
objeto de estudo nos últimos anos pois o
resultado das ações tem sido positivo e se
reflete na sensível melhoria da qualidade de
vida . Por conhecer e viver a realidade e
enfrentar as mesmas dificuldades, o jovem
educando se torna o principal ator no
processo que visa o seu desenvolvimento e o
bem estar geral da comunidade onde ele
vive. O Colégio Estadual de Carnaíba,
localizado ao norte da Bahia, é uma Escola
do Campo com a especificidade de está
inserida numa região cuja maior fator da
economia há mais de cinco décadas, gira em
torno da exploração de esmeraldas; por esta
particularidade as comunidades do entorno
da escola vivenciam situações de violência,
uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas e
prostituição. O desemprego permeia a
realidade dos adolescentes e jovens, já que o
garimpo por ser uma atividade que oscila
entre a produção, beneficiamento e
comercialização do produto depende de
inúmeros fatores. Por isso a população busca
meios de fomentar a economia e melhorar
sua renda familiar nas várias maneiras que
lhe permite a árdua realidade do garimpo. O
objetivo principal é focar no jovem como
agente transformador por meio de sua
participação ativa com atitudes construtivas
e solidárias que envolvam não apenas ações
no contexto escolar, mas que possam
avançar em direção ao contexto sóciocomunitário onde ele vive. Para tanto a
escola buscará ferramentas através das quais
os educandos sejam motivados a emergir da
inércia onde estão, para um perfil de
iniciativa ( quando parte deles a ação eles se
tornam mais motivados à execução), de
liberdade( já que no âmago de suas ações
está centrada uma decisão deles) e
finalmente o compromisso ( que deverá está
impresso em sua vontade de transformar o
contexto escolar e sócio-comunitário).
Detalhamento de ações: 1- Visita para
observação do dia a dia das “Quinjilas”
(mulheres que ganham a vida lavando o
cascalho retirado das galerias ) Registro
fotográfico das mesmas) 2- Produção de
vídeos, entrevistas, depoimentos, exposição
na escola do material 3- Culminância:
Exposição das fotos no próprio local de
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trabalho como forma de reconhecimento e
valorização do trabalho desenvolvido por
elas. 4- A escola e a comunidade juntas no
mesmo objetivo: o respeito e a solidariedade
humana. 5Ação social dos
educandos: Distribuição de panfletos
educativos sobre aedes aegpytis e de lanche
para as quinjilas; Material necessário:

3.3.

Centro-oeste
a) Mato Grosso - 229 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 34 escolas
contempladas pelo PROEMI

Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (9.113º) – 9ª colocação na
média geral das escolas públicas da Mato Grosso

Dados
Código INEP: 51046903
Escola:EE PROF ALDA GAWLINSKI SCOPEL
Município : PRIMAVERA DO LESTE, Unidade Federativa : MT, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 993
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 70.000,00 ( Capital: R$ 21.000,00, Custeio R$ 49.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 32
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

O projeto intervenção pedagógica tem
por objetivo atender as necessidades de
aprendizagem dos estudantes
ingressantes na Escola que apresentam
defasagem nos fundamentos de leitura,
escrita, interpretação de texto,
conceitos básico de matemática.

Após análise dos resultados das avaliações
realizadas pelo diagnostico de intervenção
pedagógica (questões de matemática e
português de nível básico), realizada no
inicio do ano letivo de 2017, verificamos
que o índice de proficiência de nossos
alunos: Em Matemática: A média de todos
os 1º anos, matutino, vespertino e noturno
foi de 32% de acertos de questões básicas.
Em Português: A média de todos os 1º anos,
matutino, vespertino e noturno foi de 34%
de acertos de questões básicas.
Evidenciamos que o percentual de alunos de
nível intermediário é preocupante,
considerando uma média de 50% de acertos,
o que nos remete a montar o Plano de
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Despertando o hábito de leitura nos
alunos e construindo elos no processo
de educação. • Despertar o interesse
pela leitura; •
Desenvolver
habilidades de leitura; • Participar de
diferentes momentos de leitura; •
Desenvolver o hábito de
leitura

Intervenção Pedagógica e nele constar
metas, as ações e estratégias para serem
aplicadas no ano letivo de 2017.
Pretendemos elevar o índice de proficiência,
o percentual de alunos para o nível
recomendável. Este nível não se encontra
dentro do esperado devido a alguns fatores
como: 1 – Alunos não letrados, com
deficiência em produção e escrita; 2 –
Dificuldades em vivenciar as diversas
situações em matemática -Baseado nesse
diagnostico a escola se propõe: Priorizar
metodologias de leitura que contemplem a
discussão das questões propostas e que
promovam a compreensão do texto lido. Leitura silenciosa pelos alunos; - Leitura
oral coletiva pelos alunos; - Leitura oral pelo
professor; - Pausa protocolada; - Leitura
compartilhada (entre grupos, entre meninos
e meninas, entre até cinco alunos de leitura
fluente, entre o professor e os alunos).
Promover o resgate dos conceitos básico de
matemática e priorizar, nas aulas de
matemática, estratégias de ensino que
tenham como eixo norteador a resolução de
problemas, através de atividades
desafiadoras que possibilitem: a observação,
o estabelecimento de relações, a
comunicação (diferentes linguagens) e a
argumentação. Estimular diferentes formas
de raciocínio: intuição, dedução e
estimativa. As aulas de matemática deverão
ajudar os alunos a entendê-la e encorajá-los
a acreditar que é natural e agradável.
Introduzindo jogos matemáticos como
recurso pedagógico, pretendemos superar
algumas dificuldades trazidas pelos alunos,
como a resistência ao conhecimento e a
dificuldade nos conceitos básicos
matemáticos. O jogo matemático será
utilizado dentro de uma proposta para
desencadear e resolver os problemas
matemáticos com uma aprendizagem
significativa. A Instituição Escolar assumiu
uma postura crítica para desenvolver em
seus educandos a capacidade de desenvolver
habilidades operatórias e raciocínio lógicomatemático.
O projeto acontecerá durante as aulas de
português filosofia e sociologia no qual os
professores reservam um tempo estipulado
pela turma, para fazer a leitura de obras
literárias escolhidas pelo aluno com
orientações dos professores. Ao final do
tempo os livros são recolhido em uma caixa
para continuar a leitura no próximo
encontro. Caso o aluno queira permanecer
com a obra o mesmo sera emprestado para
levar para casa. Os objetivos desse projeto
são: • Despertar o interesse pela leitura; •
Desenvolver habilidades de leitura; •
Participar de diferentes momentos de leitura;
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Realizar com os alunos o projeto e
execução do jornal escolar; Elaborar
um saber interdisciplinar nas aulas de
linguagem e no LIED; Envolver a
comunidade escolar e local veiculando
as informações e acontecimentos mais
importantes.
Iniciação Científica e
Pesquisa

O projeto conhecendo o Mato Grosso
tem o objetivo de proporcionar o
conhecimento do patrimônio histórico,
cultural, da vegetação, da fauna, dos
ambientes do cerrado e Pantanal matogrossense.

• Desenvolver o hábito de leitura; • Ampliar
o vocabulário e as possibilidades de leitura;
• Ouvir histórias; •
Desenvolver
atitudes de interação, de colaboração e de
troca de experiências em grupos; • Utilizar
as obras literárias existentes na biblioteca da
escola; Sem ler, o aluno não sabe pesquisar,
resumir, resgatar a ideia principal do texto,
analisar, criticar, julgar, posicionar-se. Daí a
nossa certeza que este projeto contará com o
apoio de todos os professores, independente
da disciplina que lecionam, pois a equipe
docente tem plena consciência de que o
aluno deve ter o domínio sobre a língua oral
e escrita, tendo em vista sua autonomia e
participação social. Faz-se entanto
necessário que a escola busque resgatar o
valor da leitura, como ato de prazer e
requisito para emancipação social e
promoção da cidadania. Meta: No final de
cada bimestre os alunos leitores farão o
Sarau / leitura dramatizada de trechos que o
aluno mais gostou, de personagens da
história, de cenários ou do desfecho da
história, promovendo a interação e a
curiosidade entre os colegas. Possibilitar o
acesso aos diversos tipos de leitura na
escola, buscando efetivar enquanto processo
a leitura e a escrita.
O projeto JORNAL ESCOLAR será
desenvolvido pelos professores de português
com os alunos do 2º ano do ensino médio
dos três turnos da escola e tem por objetivo
melhorar a leitura e a escrita é um trabalho
específico em textos jornalísticos, que além
de ampliar o universo dos alunos, e
proporcionar leituras críticas, informará à
comunidade escolar sobre acontecimentos
do mundo, da cidade e do bairro.
metodologia: Redigir matérias que serão
aplicadas no Jornal Escolar a partir das
informações adquiridas com visitas,
pesquisas, coletas de reportagens,
observando a importância das normas
gramaticais e sua estrutura ao digitá-los no
LIED. Realizar pesquisas na internet com
objetivos de tornar o jornal mais rico em
informações e mais criativo. Vincular por
toda a comunidade escolar os trabalhos
pedagógicos realizados na escola Promover
a digitação e formação e publicação das
edições e distribuição das edições na
comunidade.
As disciplinas são os recursos didáticos
através dos quais os conhecimentos
científicos de que a sociedade já dispõe são
colocados ao alcance dos alunos. As aulas
são os espaços ideais de trabalho com os
conhecimentos dos alunos e onde se
desencadeiam experiências e vivências
formadoras de consciências. Pensando em
aprofundar o conhecimento adquirido em
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O Projeto Reciclagem e jardinagem
tem por objetivo promover educação
ambiental no ambiente escolar.

Mundo do Trabalho

O projeto de visitações em empresas
tem por objetivo demonstrar na pratica
os processos de produção da empresa,
situando o aluno no mundo do trabalho.

sala de aula serão desenvolvidas atividades
in loco nas cidades de Cuiabá com os alunos
do 2º ano no mês de agosto de 2017 (CASA
DOM AQUINO, PALÁCIO DA
INSTRUÇÃO, MUSEU DE ARTE SACRA,
IGREJA BOM DESPACHO,
ZOOLÓGICO, IGREJA DA BOA
MORTE), e em Barão de Melgaço com os 3º
anos no mês de setembro de 2017, (
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL,
FAUNA E FLORA DO PANTANAL).
Serão envolvidas as disciplinas de História,
Geografia, Filosofia, Sociologia e Biologia.
Durante as viagens os alunos levarão um
“Diário de Bordo” onde deverão fazer um
relatório da viagem, pois irão entregar no
final do projeto um artigo científico para o
professor. Meta: Estudo e difusão do
patrimônio histórico e cultural do Estado de
Mato Grosso.
O projeto tem por objetivo tem por objetivo
promover educação ambiental no ambiente
escolar, de forma a auxiliar na formação de
indivíduos multiplicadores para a
comunidade; Confeccionar com os alunos
um mural ecológico. Oficinas de materiais
reutilizados (como criar matérias) com
garrafas pets, caixas de papelão e etc. As
obras de artes feitas com material reciclado
serão expostas na escola. Aproveitando o
material reciclado, como garrafas serão
melhoradas o jardim da escola. Promovendo
a melhora do ambiente escolar: ganha mais
vida, e outra visão do fazer pedagógico
quando alinhado com os temas: trabalho em
equipe, educação ambiental e preservação ao
meio ambiente. Propomos com esta
perspectiva, demostrar aos alunos que
manter a escola repleta de flores e plantas
bem regadas, bem organizadas e cuidadas, é
também uma forma de preservar a escola,
preservar a harmonia do ambiente e o
companheirismo no fazer jardinagem em
grupo com os coleguinhas. Meta: Despertar
a consciência critica sobre as graves
questões ambientais que envolvem o lixo
produzido na escola e no bairro;
Alunos irão realizar visitas à Fábrica Mabel
de Aparecida de Goiânia - GO, no mês de
outubro de 2017. A atividade tem como foco
introduzir o mundo do trabalho no dia-a-dia
dos alunos, mostrar que a Logística está
inserida em todos os segmentos do setor
produtivo e vem ocupando um lugar de
importância vital no crescimento das
empresas, ficando cada vez mais evidente a
necessidade de profissionais qualificados e
com competências e conhecimentos para
atuar tanto no contexto local, regional e
internacional. Ampliar para além da sala de
aula o conhecimento. Acreditamos que o
inserindo nas relações e explicando-lhes as
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Protagonismo Juvenil

O Grêmio Estudantil tem por objetivo
sensibilizar os estudantes para a
importância de sua participação ativa
na sociedade escolar.

peripécias do mundo produtivo,
facilitaremos em muito a sua escolha
profissional através de uma aula
diferenciada, portanto, com uma
probabilidade maior de sucesso por ter um
aluno ativo, que participa do processo de
aprendizagem.
O Grêmio Estudantil pretende desenvolver
as seguintes ações: Jornal-Mural: Criar um
jornal-mural localizado no corredor da
Escola, para a divulgação de Notícias,
informações e várias curiosidades que
atraiam os alunos, como músicas, piadas,
notícias, e informações da nossa escola
como, avisos, comunicados, e serão
atualizados a cada 15 dias. Minha Escola,
Minha Vida: Ajudaremos a cuidar da
aparência da escola, ajudar nos eventos da
escola e estar presente para registrá-los no
jornal-Mural, e criar um espaço de lazer para
os alunos.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.072º) – 204ª colocação na
média geral das escolas públicas da Mato Grosso

Dados
Código INEP: 51034565
Escola:EE PROFESSORA ELIZABET EVANGELISTA PEREIRA
Município : ROSARIO OESTE, Unidade Federativa : MT, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 626
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 50.000,00 ( Capital: R$ 15.000,00, Custeio R$ 35.000,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 33
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

ATIVIDADES

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Propiciar aos alunos uma
aprendizagem mais voltada para o
desenvolvimento da competência de
leitura e escrita, sanando os problemas
de alfabetização ainda existentes na
interpretação e compreensão de textos.
Preparar atividades voltadas para o
ENEM.

OFICINA SUPORTE PEDAGÓGICO
Semanalmente em uma hora aula em cada
turma os professores de língua portuguesa e
matemática irão planejar atendimento de
suporte pedagógico, será realizado no
mesmo período de aula, com intuito de
favorecer e compreender conhecimentos não
adquiridos e sanar as dificuldades
encontradas pelos alunos nas disciplinas
cruciais. OFICINA CAFÉ LITERÁRIO. O
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Proporcionar aos alunos OFICINA
JOGOS DIDÁTICOS. A construção de
jogos didáticos com o foco no
raciocínio lógico para que se possa
melhorar a capacidade de
aprendizagem da matemática.

Promover aos alunos OFICINA
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE.
Extrair informação de dados para obter
uma melhor compreensão das situações
que representam no ambiente escolar.

professor de língua portuguesa levará para a
biblioteca da escola e acompanhará cada
turma em um horário programado da sua
aula, semanalmente, orientará sobre as
leituras de obras literárias que devem ser
realizadas e posteriormente sobre a
modalidade dos trabalhos de apresentação
das obras lidas, dos autores estudados.
Como culminância das transposições
didáticas trabalhadas ao decorrer do ano, ao
final do 4° bimestre ocorrerá várias
apresentações para a comunidade escolar:
peças teatrais (obras literárias lidas), vídeos,
músicas, paródias e poemas voltados para o
“tema”. Devido às oficinas que serão
aplicadas em forma de ações ao decorrer do
ano letivo será preciso algumas alterações,
manutenções, consertos, reformas e
construções em algum lugar que necessite,
ou seja de grande necessidade no espaço
físico escolar.
OFICINA JOGOS DIDÁTICOS. O
professor de matemática oferecerá aos
alunos semanalmente em uma hora aula
vários tipos de jogos para confecção
enfocando as operações de matemática. Os
alunos irão optar por criar seu próprio jogo
ou adaptar a um deles oferecido pelo
professor. Tipos de jogos proporcionados
pelo professor: bingo matemático, jogo da
memória, dominó, boliche matemático, jogo
do mico e etc. Como culminância das
transposições didáticas trabalhadas ao
decorrer do ano, ao final do 4° bimestre
ocorrerá exposição para a comunidade
escolar: teatro, desafios matemáticos,
desafios de xadrez, slides enfocando nas
operações de matemática
OFICINA ESTATÍSTICA E
PROBABILIDADE. O professor de
matemática levará para a biblioteca,
laboratório de informática e recinto
(refeitório) da escola e acompanhará cada
turma em um horário programado da sua
aula, semanalmente, para realizar vários
tipos de pesquisa voltados à estatística e
probabilidade. Como prática os alunos irão
realizar pesquisa estatística da evolução da
AIDS nos diferentes grupos (jovens,
homens, mulheres, homossexuais) nos
últimos 10 anos no Brasil, após coleta
demostrarão em forma de gráficos e colunas.
Pesquisa no recinto da escola os alunos
realizarão uma pesquisa com 50 alunos da
escola, coletando suas opiniões em relação
ao tema AIDS, será perguntado suas idades
e qual o pensamento em relação à doença
AIDS, apresentando os resultados. e suas
conclusões ao final. Pesquisa no laboratório
de informática. Os alunos irão pesquisar
sobre o INPC (Índice de Preços ao
consumidor) no Brasil, a inflação no último
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FEIRA DE CIÊNCIAS. Propiciar o
desenvolvimento da criatividade e da
capacidade inventiva e investigativa
nos estudantes, para despertar vocações
e incentivar ao diversos tipos de
pesquisa dentro e fora do ambiente
escolar.

Iniciação Científica e
Pesquisa

OFICINA FEIRA DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS. Propiciar aos
alunos o ensino através de ações
voltadas a pesquisa para que possam
assegurar com mais facilidade a
aprendizagem e o desenvolvimento da
língua estrangeira.

ano, e construção de um gráfico de linha
demonstrando como foi à variação da
inflação no último ano apresentando aos
colegas suas conclusões.
FEIRA DE CIÊNCIAS. Os professores da
área de ciências da natureza levarão para o
laboratório de ciências da escola e irão
acompanhar cada turma em um horário de
sua sala, semanalmente. A cada bimestre
será trabalhado dois temas de pesquisa
diferentes sendo: Energia Eólica, Mosquito
Aedes Aegypti, Água, Tecnologia
(Robótica), Saúde / Bem Estar, Reciclagem,
Desmatamento Urbano e Ótica. Como
culminância das pesquisas trabalhadas ao
decorrer do ano letivo, ao final do 4°
bimestre ocorrerão várias apresentações em
forma de Feira de Ciências sendo exposta a
comunidade escolar através de: exposições,
maquetes ilustrativas, oficinas e workshops.
PESQUISA DE CAMPO ZOOLOGIA. Os
professores da área de ciências da natureza
irão levar os alunos das turmas dos 3° anos
da escola e acompanharão em uma pesquisa
em loco no zoológico da (UFMT) na cidade
de Cuiabá MT, baseado no tema “Zoologia”.
Os alunos desenvolverão a pesquisa fazendo
registro através de fotos, anotações,
observações e coleta de dados. Estimulando
o aprendizado do trabalho a se realizar a
partir da experimentação de nova vivencia.
PESQUISA DE CAMPO ARQUEOLOGIA.
Os professores da área de ciências humanas
irão levar os alunos das turmas dos 2° anos
da escola e acompanharão em uma pesquisa
em loco. Esta acontecerá no sítio
arqueológico na cidade de Jangada MT,
sobre o tema Arqueologia. Os alunos
desenvolverão a pesquisa fazendo registros
através de fotos, anotações, observações e
coleta de dados. Posteriormente, irão
apresentar para a comunidade escolar quais
foram às dificuldades na realização do
estudo, e suas conclusões compreendidas.
FEIRA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS.
O professor de língua estrangeira levará para
a biblioteca e sala de informática da escola e
acompanhará cada turma em um horário
programado da sua aula semanalmente,
orientará sobre pesquisas de quais países
fazem uso das línguas estrangeiras, e
também realizarão leituras de obras literárias
e estudo de seus respectivos autores voltados
para os idiomas espanhol/inglês. Como
culminância das pesquisas e leituras de
obras literárias trabalhadas ao decorrer do
ano letivo, ao final do 3° bimestre ocorrerá
várias apresentações em forma de Feira de
Línguas Estrangeiras para a comunidade
escolar através de: exposições sobre a
cultura estrangeira, obras literárias,
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Mundo do Trabalho

Organizar oficinas com pesquisas,
debates e seminários sobre o papel do
homem e da mulher no mundo do
trabalho, sobre ética e legislação
trabalhistas e o próprio mundo do
trabalho.

Protagonismo Juvenil

Desenvolver ações através de oficinas
que oportunizem a ampliação das
condições que assegurem a pluralidade
e a liberdade de manifestações dos
estudantes, com foco no protagonismo
juvenil.

culinária, costume, danças e pontos turístico
da língua inglesa e espanhola.
OFICINA DE PALESTRAS. Os professores
de todas as áreas do conhecimento
organizarão a cada final de bimestres,
palestras voltadas a cursos superiores, cursos
técnicos e os vários tipos de profissões, com
apoio do corpo social de dentro e fora da
comunidade escolar.
Os professores da área de ciências humanas
irão desenvolver com as turmas da escola
pesquisas municipais, históricas e
contemporâneas, vislumbrando potencial e
fragilidade, para ampliar o conhecimento do
aluno. Sugerir os problemas locais, soluções
plausíveis, propondo uma discussão
reflexiva com os órgãos competentes.
OFICINA DA CULTURA. Será
desenvolvido por todas as áreas do
conhecimento, em caráter transdisciplinar.
As oficinas irão acontecer ao longo dos
bimestres, no decorrer das aulas, por cada
professor em sua área de conhecimento.
Serão divididos em duas etapas, ou seja,
duas culminâncias. Uma no primeiro
semestre e outra culminância no segundo
semestre. A culminância de ambas as ações
(Estado de Mato Grosso / Rosário Oeste)
serão voltadas para apresentações:
momentos cívicos, danças, peças teatrais,
exposições de comidas típicas e músicas
voltadas para o “tema”. Pois o termo cultura
é muito amplo, abrange múltiplos
significados, no contexto social é utilizado
para especificar, dar sentido a algum termo:
cultura familiar, regional, religiosa,
alimentar, artística, estética, esportiva,
lingüística, corporal. Instigando os alunos a
buscarem a conhecer as raízes de onde
moram. OFICINA CONSCIÊNCIA
NEGRA. Será desenvolvido por todas as
áreas do conhecimento, em caráter
transdisciplinar. As oficinas irão acontecer
ao longo dos bimestres, no decorrer das
aulas, por cada professor em sua área de
conhecimento. No dia 20 do mês de
novembro data nacional da Consciência
Negra será a culminância das ações
desenvolvidas ao longo do ano letivo através
de apresentações a comunidade escolar,
exemplos como: danças, peças teatrais,
encenações, desfiles e músicas voltadas para
o “tema”. PRINART. O professor levará os
alunos para biblioteca e quadra poliesportiva
da escola semanalmente em seu horário de
aula acompanhando lhes nas atividades
musicais que irão desenvolver: aulas de
violão, aulas de flauta, bandinha da escola e
o grupo da fanfarra. Para que possa
fortalecer na aprendizagem, e adquirir o
gosto pela música e ainda através dessas
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ocupações, conquistar os alunos para que
possam diminuir na evasão escolar

b) Goiás - 404 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 366 escolas
contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (5.026º) – 5ª colocação na
média geral das escolas públicas de Goiás

Dados
Código INEP: 52069206
Escola:COLEGIO ESTADUAL SYLVIO DE MELLO
Município : MORRINHOS, Unidade Federativa : GO, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 290
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 42.000,00 ( Capital: R$ 12.600,00, Custeio R$ 29.400,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 34
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Promover ambientação do local de
estudo através da tematização das salas
de aula ambiente com enfoque nos
conteúdos abordados no decorrer dos
bimestres.
Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Preparar os alunos para o exame
nacional do ensino médio (enem)
através da revisão de conteúdos e
atividades nos aulões de pós-médio.

Sanar as principais dificuldades dos
alunos em relação aos conteúdos
básicos de matemática através das
disciplinas eletivas.

ATIVIDADES
Confecção de banners com o mapa e os
pontos turísticos dos estados unidos.
aquisição de materiais para confecção de
mural a fim de afixar informações e outras
atividades produzidas pelos alunos
referentes ao conteúdo trabalhado em sala de
aula. produção de cartazes com conteúdos
didáticos, informativos e motivacionais.
aquisição de materiais para dinamizar as
aulas de geografia e tematizar a sala
ambiente.
Impressão de apostilas com exercícios
específicos por área; realização de simulado
do enem; aulas diferenciadas por área. para a
realização do simulado do enem, os
cadernos de questões são confeccionados e
encadernados em gráficas para fazer a
simulação real do exame nacional do ensino
médio.
Elaboração de jogos matemáticos, de
atividades sobre matemática básica e
resolução de exercícios.
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Fortalecer e dinamizar as aulas de
estudo orientado.

Acompanhamento do processo de
ensino aprendizagem dos alunos
através das avaliações semanais.

Desenvolver atividades diversificadas
em leitura e produção de texto para
nivelamento dos alunos com
dificuldade na aprendizagem.

Orientar os alunos para as atividades de
pesquisa e iniciação científica através
das aulas de laboratório de química,
física, matemática e biologia.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Promover palestras e relatos de
experiências com profissionais
qualificados através da "feira das
profissões", conscientizando o
estudante sobre a importância de um
bom desempenho escolar para o
sucesso profissional.

Mundo do Trabalho

Fortalecer e dinamizar as aulas de
projeto de vida, de modo a ampliar e
consolidar os valores e princípios
necessários à vida pessoal, social e
produtiva dos estudantes.

Protagonismo Juvenil

Incentivar a atuação e organização
juvenil nos processos de
desenvolvimento pessoal, social e de
vivência.

Acompanhamento e orientação das
atividades propostas durante as aulas
oferecendo tempo qualificado à realização
das atividades pertinentes aos diversos
estudos.
Realizar avaliações semanais, simulados e
produção de texto no decorrer do bimestre
para análise e acompanhamento pedagógico
dos alunos a fim de identificar as principais
dificuldades e adotar estratégias que
facilitem a produção de conhecimento.
Oferecer recursos e materiais para a
realização da disciplina eletiva de redação
para o enem. oferecer condições para que a
biblioteca possa desenvolver trabalhos
voltados para o estímulo à leitura e produção
de texto (concurso de redação).
Proporcionar aos alunos condições para que
possam desenvolver projetos científicos para
o desenvolvimento dos múltiplos saberes da
humanidade. ampliar a compreensão dos
alunos com relação aos conceitos básicos de
matemática através da realização de aulas
específicas de forma que a teoria e a prática
se complementem.
Realização da feira das profissões de modo a
proporcionar ao educando reconhecer no
ambiente escolar o lugar capaz de lhe
assegurar oportunidades e escolhas no
mundo do trabalho.
Acompanhamento e orientação das
atividades propostas durante as aulas
visando a elaboração do projeto de vida de
cada aluno para o futuro, bem como seus
planos e decisões para ingresso no mundo do
trabalho de acordo com interesses e
necessidades dos jovens.
Oferecer condições e materiais para que os
alunos se organizem em grupos ou clubes
juvenis para propor sugestões, buscar
soluções e reinvindicar direitos e mudanças
no ambiente a sua volta.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.939º) – 404ª colocação na
média geral das escolas públicas de Goiás

Dados
Código INEP: 52013570
Escola:COLEGIO ESTADUAL ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
Município : MONTE ALEGRE DE GOIAS, Unidade Federativa : GO, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:
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Alunos: 223
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 30.000,00 ( Capital: R$ 9.000,00, Custeio R$ 21.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 35
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

Promover duas oficina por semestre de
leitura e produção de textos.Para os
alunos 1ª a 3ª série do Ensino Médio
com objetivo de elevar o índice da
proficiência dos alunos dos turno
diurno e noturno.

Promover a semana da matemática com
oficina no preimeiro semestre com os
alunos da 1ª a 3ª serie do Ensino
Médio,com o objetivo de elevar a
proficiência em matemática dos nossos
alunos e estimular a participação nas
aulas de matemática.

ATIVIDADES
adquiri um kit de material de apoio
pedagógico pra realização das oficinas de
Língua Portuguesa. Para a realização das
oficinas em sala de aula faz se necessário a
aquisição de material e equipamentos de
apoio pedagógico para podermos
alcançarmos os objetivos das oficinas
propostas. Reunião do Grupo Gestor com os
coordenadores pedagógicos e professores de
Língua Portuguesa para planejar e organizar
as oficinas de Leitura e produção de texto.
Reunião dos coordenadores pedagógicos
com representante de sala para coletar suas
expectativas para as oficinas que serão
realizadas de leitura e produção de texto.
Reunião do grupo gestor para analisar e
sistematizar as sugestões dos alunos em um
documento para a realização das oficinas de
Leitura e Produção de Texto. Professores de
Língua Portuguesa e coordenadores
pedagógico realizar dia 30/04/2017 ,oficinas
de Língua Portuguesa Tema A importância
da Leitura .Com os alunos do ensino Médio
de 1ª a 3ª série. Professores de Língua
Portuguesa e coordenadores pedagógico
realizar uma oficinas de Língua Portuguesa
Tema Produção e organização da estrutura
de um Texto através do contatos com
Diferentes Gêneros Orais e Escritos com os
alunos 1ª a 3ª série do ensino médio.dia
02/06/2017 Professores de Língua
Portuguesa e coordenadores pedagógico
realizar oficina dia 14/09/2017 como tema
Estrutura de um texto. Como os alunos do
ensino médio. Professores de Língua
Portuguesa e coordenadores pedagógico
realizar oficina dia 21/11/2017 com o tema
Característica de um conto como os alunos
do ensino médio. Avaliar através de gráficos
o resultado das oficinas colocarm no mural
da escola.
Adquirir um kit de material de apoio
pedagógico para a realização das oficinas de
matemática. Reunir Coordenação
Pedagógica e os professores de Matemática
para traçarem os passos para a realização da
semana da matemática. Fazer um trabalho
com os alunos para estimular a participação
dos mesmo na semana da matemática.

107

Realizar o dia D d leitura
compartilhada como os alunos da 1ª a
3ª serie do Ensino Médio dos turnos
diurno e noturno com objetivos de
estimular o gosto pela leitura e
melhorar a proficiência em Língua
Portuguesa dos alunos.

Projeto de teatro durante o ano
letivo,com objetivo de ampliar a ação
formadora social e intelectual dos
educandos, melhorando a interação
social com a vida e com o mundo ao
redor para assim favorecer as relações
harmônicas desses indivíduos.

Realizar uma Feira de Ciência, Cultura
e Arte no segundo semestre com os
alunos dos turnos matutino,vespertino e
noturno com o objetivo de incentivar a
pesquisa ,investigação e
experimentação.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Desenvolver no semestre um projeto
interdisciplinar de pesquisa sobre a
descrição geográfica, aspectos
históricos, literatura local, estudo sobre
o meio ambiente e o Resgate ao
folclore local de Monte Alegre de
Goiás.

Realizar a semana da matemática do dia
01/05/2017 ao dia 05/05/2017 com varias
atividade voltadas para aprendizagem de
matemática, com os alunos do ensino médio.
Adquirir um kit de materiais para realização
do dia da D da leitura. Adurir maquina e
equipamento de apoio pedagógico para
auxiliar os professores na atividade de
leitura podendo realizar um trabalho de
excelência. Professores de Língua Português
promover a semanas de leitura das Obras
Literárias Vidas Secas (Graciliano Ramos) e
O Quinze (Rachel de Queirós).11 de agosto
a 12 de setembro de 2017.Com os alunos do
ensino médio. Avaliar através de relatórios e
gráficos o resultado do dia D da leitura.
Adquirir materiais para a realização do
projeto de teatro. Divulgar o projeto de
teatro do dia 08/08/2017 a 16/08/2017 ,aos
alunos para incentiva-los a participarem
grupo de teatro. Pesquisar com os alunos as
peças teatrais e analisarem cada uma delas
para montagem e ensaios. Inscrever os
alunos para montar o grupo de teatro da
escola e ensaios. Dia 23/10/2017
Apresentação do grupo de teatro para toda a
comunidade.
Adquirir materiais para a realização da feira
de ciências e Cultura e Artes da escola.
Reunir os professores e coordenadores
pedagógicos e alunos monitores para
planejar e sistematizar os conteúdos a serem
trabalhados na feira de ciência , Física ,
Química e Biologia e Artes. 13/08/2017 09/12/2017. Distribuir material de
divulgação das oficinas para estimular a
participação dos alunos nas feiras de
Ciências e cultura e artes . 07/08/2017 11/08/2017. Realizar dia 22/09/2017 a feira
de Ciências Cultura e Artes. Avaliar através
de relatórios e gráficos observando se a meta
prevista foi alcançada.
Grupo gestor reunir com professores Língua
Portuguesa ,Historia, Geografia, Arte e
Matemática e o grupo gestor para articular
as ações a serem trabalhadas em cada
disciplina e série envolvidas. O grupo Gestor
divulgar o projeto aos alunos. Pesquisa de
campo através de entrevistas com
comunidade local sobre a descrição
geográfica, aspectos históricos , literatura
local, estudo sobre o meio ambiente e o
Resgate ao folclore e literatura local e
conservação do meio ambiente .
Período:04/09/2017 - 30/10/2017. Organizar
os trabalhos realizados através de pesquisa
para a publicação e impressão do livro.
01/11/2017 - 10/12/2017. Organizar os
trabalhos realizados através de pesquisa para
a publicação e impressão do livro.
01/11/2017 - 10/12/2017. Adquirir um kit de
materiais de apoio pedagógico para a
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Mundo do Trabalho

Desenvolver um Projeto no segundo
semestre de Orientação profissional e
técnica, além de proporcionar aos
alunos de 1ª a 3ª serie do Ensino Médio
um espaço de informação e reflexão
acerca das demandas do mundo
trabalho.

Projeto "Roda de Conversa" com
objetivo de propiciar um espaço
democrático onde a fala e a escuta são
os principais instrumentos de
participação. Favorecer a construção de
ideias, a concepção de sociedade e o
posicionamento da realidade social.

Protagonismo Juvenil

Desenvolver um projeto de esporte e
com varias modalidades esportivas
para estimular a participação dos
alunos nas praticas esportivas com
objetivo de integração e mobilizar os
jovens através das praticas esportivas.

Realizar um show de talentos no
segundo semestre com os alunos do
turno matutino , vespertino e noturno
com objetivo de tem por objetivo
descobrir novos talentos ,divulgar
hablidades artisticas ,promover
entreterimento na escola

realização do projeto. Contratar serviço de
pedreiro para fazer a quadra.
Adquirir materiais para a realização da do
projeto do mundo do trabalho. Reunião do
grupo gestor com coordenadores
pedagógicos para planejar e organizar o
cronograma para as palestras sobre o mundo
do trabalho.para os os alunos do ensino
médio. Realizar palestras nos dia 25,26 e
27/10/2017 com temas sobre as profissões
para que os alunos entendam cada uma.
Avaliar através de questionários o
entendimento dos alunos sobre os temas
trabalhados nas palestras
Adquirir materiais para as dimãnicas da
realização da roda de conversa. Reunião do
grupo gestor com professores e
coordenadores pedagógicos ,para organizar
o momento da roda de conversa com os
alunos do ensino médio. organizar a sala de
aula para a roda de conversa com cartazes
,som para estimular os alunos para esse
momento tao importante. Realização da roda
de conversa dia 06/09/2017
Adquirir materiais esportivos. Reunir grupo
gestor, coordenadores e professor de
educação física para organizar o
campeonato. Organizar as tabelas dos jogos
e atividades e divulgar regras de
participação dos times. Professor de
educação física fazer Inscrever dos atletas
por turma e estimular a participação de todos
os alunos dos turnos. Realização dos jogos
com os alunos dia 25/10/2017. Adquirir
materiais para fazer o concreto do piso
construção de uma quadra de jogo . Para que
possamos realizar o projeto esportivo e
assim estimular nossos alunos do ensino
médio a participar das atividades esportivas
da escola. Contratar serviço de pedreiro para
construção da quadra esportiva.
Adquiri materiais para a realização do show
de talentos. Os coordenadores pedagógicos
Sensibilizar os alunos a participarem do
Show de talentos e apresentar o
regulamento. fazer a inscrever os
participantes e formação do corpo de
jurados. O grupo gestor com participação
dos alunos organizar o local a ser realizado o
show de talentos. O grupo gestor preparar os
convites e distribuir a comunidade para
participar do show de talentos. Rrealização
do show de talentos na escola dia
30/11/2017.
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c) Mato Grosso do Sul - 214 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 177
escolas contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (4.913º) – 4ª colocação na
média geral das escolas públicas do Mato Grosso do Sul

Dados
Código INEP: 50016024
Escola:EE PRES VARGAS
Município : DOURADOS, Unidade Federativa : MS, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 763
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 60.000,00 ( Capital: R$ 18.000,00, Custeio R$ 42.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 36
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Criação de Texto de Atualidade.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Desenvolvimento de Projetos de
Pesquisa.

Mundo do Trabalho

Apresentação de Profissões de
Tendência e o Mercado de Trabalho.

ATIVIDADES
Incentivar os estudantes a utilizar as novas
tecnologias e mídias na produção do
conhecimento linguístico. Levar os
estudantes a refletir temáticas transversais,
por meio de leitura, análise de gêneros
textuais/discursivos e criação de textos
como: publicitário, jornalísticos, literários e
científicos, para que o estudante interaja
com diversos segmentos da sociedade.
Instigar o estudante a ser construtor e
reconstrutor de conhecimentos pelas
possibilidades que a pesquisa proporciona;
Proporcionar ao estudante a oportunidade de
desenvolver sua capacidade de trabalho em
equipe; Incentivar os estudantes a
comunicar-se expondo o trabalho de suas
pesquisas em eventos científicos escolares
em âmbito municipal, estadual e federal.
Facilitar a prática diária do professor junto
ao aluno através de ferramenta midiática
própria que propicie a compreensão de
forma mais lúdica dos temas abordados em
sala de aula. Realizar uma feira de
profissões onde serão viabilizadas palestras
e oficinas com profissionais de diferentes
áreas de atuação, através de parcerias e/ou
contratações de palestrantes. Concomitante,
serão contratados diversos profissionais,
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Utilização da Matemática Financeira
no Cotidiano.

Protagonismo Juvenil

Implantação do Jornal na Escola.
Apresentação de Técnicas de
Entrevista e Documentários. Criação de
Músicas Autorais.

para estimular a liderança, motivação,
empreendedorismo, marketing, pessoal no
corpo docente, na capacitação dos
professores para os novos desafios do
Ensino Médio e preparo psicológico para
atividades de alta pressão, necessários no
atendimento/orientação do aluno
protagonista/pesquisador.
Executar aulas teóricas e práticas com a
utilização com a utilização do material de
Educação financeira; - Desenvolver outras
atividades envolvendo a matemática
financeira no cotidiano dos estudantes; Elaborar pesquisas de preços na localidade,
para trabalhar questões relacionadas à
porcentagem, taxas de juros, e demais
conceitos matemáticos na pratica diária dos
estudantes; - Confeccionar uma cartilha de
orientações para a comunidade escolar
envolvendo conceitos básicos de educação
financeira.
Estudo sobre técnicas de elaboração de
pesquisas, entrevistas e documentários;
Elaboração de documentários das entrevistas
realizadas bem como das acoes
desenvolvidas pelo estudante e professores e
disponibilização para comunidade escolar no
blog da escola e outras mídias; Implantação
de um jornal com participação ativa dos
estudantes na elaboração e vinculação das
notícias escolares incentivando o
protagonismo juvenil; Criações musicais
autorais com base no temas
discutidos/pesquisados.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.895º) – 212ª colocação na
média geral das escolas públicas do Mato Grosso do Sul

Dados
Código INEP: 50002961
Escola:EE PROFª ROMILDA COSTA CARNEIRO
Município : ALCINOPOLIS, Unidade Federativa : MS, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 143
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 30.000,00 ( Capital: R$ 9.000,00, Custeio R$ 21.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 37
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CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Resgatar e incentivar a cultura regional
e brasileira através de atividades
individuais e coletivas. Desenvolver a
socialização entre os envolvidos.
Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)
Incentivar o uso do dicionário como
recurso didático, para auxiliar os
estudantes na aquisição da escrita
correta, bem como o significado e
ampliação de novos vocabulários.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Incentivar os estudantes à alimentação
correta sustentável a partir de horta e
roça.

Mundo do Trabalho

Promover oficinas voltadas as áreas de
ciências humanas e da natureza
estimulando a escolha de carreiras
profissionais.

ATIVIDADES
A escola organizará no 2 semestre um dia de
atividades exclusivas aos estudantes, onde
acontecerão eventos culturais e esportivos,
como rodas de leitura, sarau, jogos,
brincadeiras, festivais de poesia e danças,
sessão de filmes e documentários e outras.
No segundo semestre serão trabalhados
jogos que exijam raciocínio lógico, tais
como: xadrez, dama, banco imobiliário,
origami, tangram, entre outros, onde os
estudantes deverão desenvolver habilidades
voltadas a matemática e raciocínio lógico.
Serão trabalhados durante o primeiro
bimestre textos e atividades que exijam do
estudante o conhecimento gramatical na
construção dos textos, com o aprimoramento
do uso dos dicionários. Serão promovidas
rodas de leitura e discussão sobre o tema
central dos textos e a comparação entre as
variadas construções textuais.
A escola disponibilizará um espaço para a
implantação da horta e roça na escola, que
visará a aprendizagem de meios que
valorizam a alimentação sustentável,
promovendo aulas praticas nas quais os
estudantes aprenderam técnicas de plantio,
cultivo e manejo. Os estudantes deverão
aprender na pratica conteúdos diversos
como: botânica; germinação; ciclo do
nitrogênio; ciclo do fósforo; doenças que
atacam as plantas; senescência; plantas
anuais e plantas perenes; nutrição; pirâmides
alimentares; valor calórico; ácido e base;
verificação do PH do solo; elementos
químicos e suas principais aplicabilidades;
nutrientes necessários para plantas e solos;
análise de pigmentos de vegetais produzidos
na horta por cromatografia em papel; tipos
de solo; ciclo da água; análise de grãos na
linha do tempo; fundamentação teórica
filosófica acerca da história da alimentação;
evolução histórica da cultura de cultivos. O
uso dos potes de cozinha será no
armazenamento dos produtos colhidos na
roça e na horta, para garantia de que os
mesmos tenha longevidade quando não
usados de uma só vez.
A escola promoverá aos estudantes oficinas
com profissionais de diversas áreas para que
recebam palestras, o projeto principal
consiste na produção de um pomar onde os
estudantes receberão a visita de agrônomos,
biólogos e carpinteiros que darão palestras
sobre os cursos, além de auxiliar na
implantação do pomar. Além desta, os
estudantes terão palestras com engenheiros
civis e arquitetos que darão ideias de
ambientação escolar, para que o pomar se
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Protagonismo Juvenil

Instaurar o Conselho do Meio
Ambiente na unidade escolar.

torne adequado as regras exigidas pela
escola. A meta principal e de que os
estudantes aprendam a montar um projeto
desde o início, porém descobrindo mais
sobre diversas áreas. Será necessária a visita
de uma nutricionista que irá dar palestras
sobre educação saudável e informações
sobre o curso de nutrição. Os estudantes
terão a oportunidade de buscar/comprar
mudas de árvores frutíferas de forma que
aprendam a lidar com as diversidades do dia
a dia. No primeiro semestre os estudantes
estarão trabalhando o manejo, tais como:
espaçamento de mudas; calculo de área;
profundidade do solo; percentual de adubo
por m² e quantidade de produção. Os
professores deverão estimular o interesse
dos estudantes pela vida acadêmica,
demonstrar as dificuldades com o auxilio de
profissionais que já se formaram e de
pessoas que não tiveram a mesma
oportunidade, preparar os estudantes para a
escolha consciente de uma futura profissão.
Os estudantes irão promover oficinas
voltadas a arte, potencializando seus
conhecimentos em diversas áreas através
palestras de profissionais do município, tais
como: Marceneiro, artista plástico,
radialistas, entre outros. Será necessária a
investigação sobre cursos voltados à arte e
ciências humanas, despertando o interesse
do estudante em questionar e investigar as
diversas possibilidades de uma carreira
profissional. Como as atividades da primeira
ação árvores frutíferas são mais voltadas as
ciências da natureza a segunda ação é mais
voltada aos campos de ciências humanas,
promovendo assim a interação entre diversas
áreas. A necessidade de materiais para a
elaboração de artesanatos é de fundamental
importância, pois os mesmos serão
utilizados pelos profissionais das áreas nas
oficinas.
Será implementado na escola o conselho do
Meio Ambiente, visando a participação do
estudante como ancora do projeto que terá
várias vertentes desde a elaboração de
experimentos, reciclagem de papel, teste de
ph do solo, medir a pluviosidade, elaborar
projetos que visem a educação ambiental
(como por exemplo na produção de sabão
liquido e sólido; elaboração de banners e
fôlders sobre hábitos saudáveis; participação
no projeto coleta seletiva, entre outras ações
que deverão ser elaboradas pelos estudantes)
e tudo será divulgado em um site que os
próprios estudantes irão criar, onde postarão
informações sobre os projetos escolares, as
feiras culturais e o sarau. Os estudantes
deverão participar de palestras sobre meio
ambiente e saúde como forma de formação
para aprimorar seus conhecimentos e poder
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organizar diversas atividades na escola,
como gincanas ecológicas, visitas à estação
de tratamento da água, corrida da
reciclagem, entre outras ações. O uso do
liquidificador industrial será para a triturar o
papel para ser usado na reciclagem. Os potes
serão utilizados para os docentes e
estudantes acondicionarem experimentos.

d) Distrito Federal - 82 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 23 escolas
contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (4.816º) – 4ª colocação na
média geral das escolas públicas do Distrito Federal

Dados
Código INEP: 53001206
Escola:CEM SETOR LESTE
Município : BRASILIA, Unidade Federativa : DF, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 1.461
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 100.000,00 ( Capital: R$ 30.000,00, Custeio R$ 70.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 38
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Reforço continuado

Iniciação Científica e
Pesquisa

Utilização da carga horária da parte
diversificada para a orientação dos
projetos: a) feira de ciências, b) flat, c)
feira gastronômica, d) festival de vídeo,
e) sarau poético, f) sacai, g) feira
literária

ATIVIDADES
O reforço continuado é aplicado por todos os
professores em dias específicos de sua
coordenação individual. esse projeto tem
como objetivo reduzir a deficiência dos
estudantes nas diversas disciplinas em
atendimentos mais individualizados e
buscando pontos específicos do conteúdo.
Os professores fazem a orientação de todos
projetos trabalhados na escola ensinando
como se faz um trabalho bibliográfico, como
se constrói um painel de apresentação
científica, a metodologia científica, a
construção de enredos, como utilizar
enquadramento de filmagem, como
representar no palco e à frente de uma
câmera, uma edição de vídeos, coreografias
de danças típicas, edição de folder. utilizam
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Mundo do Trabalho

SEMANA DE PREPARAÇÃO PARA
A VIDA

Protagonismo Juvenil

Projeto revivendo êxodos

desse espaço também para fazer discussões
de tolerância de gêneros, raça e religião.
O convênio firmado entre a escola e as
faculdades são sem custo financeiro, porém
com liberação de espaço para montagem de
stands onde as faculdades poderão
apresentar seus cursos aos alunos. serão
apresentadas palestras por faculdades locais
onde serão apresentadas as diversas áreas de
atuação profissional. os alunos serão
encaminhados a palestras fora do ambiente
escolar, onde lhes serão apresentados
diversos temas.
Mantém o propósito de trazer para seus
participantes, em particular os alunos da
rede pública, uma formação intelectual e
emocional que possibilite a transformação
de todos em cidadãos críticos, participativos
e sensíveis. Atualmente o projeto é
desenvolvido no cemsl - centro de ensino
médio setor leste, no centro ensino
fundamental nova betânia em são sebastião e
no cel - centro educacional do lago sul; e
está sendo levado a outras escolas públicas
do distrito federal. O projeto, juntos a outros
parceiros, tem buscado articular diversas
propostas e ações nas áreas de educação,
ecoturismo, pesquisas históricas, políticas de
preservação, registro de manifestações,
desenvolvimento sustentável, entre outras.
Nos últimos anos estabelecemos sólidas
parcerias com algumas das instituições
públicas mais respeitadas, como o exército
brasileiro, o clube dos pioneiros de brasília,
o iphan - instituto do patrimônio histórico e
artístico nacional, o instituto chico mendes,
além de governos estaduais e do df,
administrações municipais e diversas
empresas colaboradoras, além de outras
instituições que comungam com nossos
propósitos. O projeto possui, atualmente,
para sustentação e embasamento de suas
pesquisas e ações, três áreas de atuação:
identidade (cidadania, ética, comportamento,
relações, etc); patrimônio (material e
imaterial, construções sociais e culturais,
etc) e meio ambiente (cerrado, preservação,
tecnologias e ciências, qualidade de vida,
etc). Diversas ações do projeto são
realizadas em conjunto entre as escolas e as
experiências compartilhadas. Os alunos
realizam extensa pesquisa bibliográfica e de
campo, com a abordagem de temas
contemporâneos e o aprofundamento
experimental sob uma ótica de educação
patrimonial; os alunos constroem ao longo
do ano dossiês, vídeos, boletins
informativos, cartazes, folders, etc. Além
disso, ao longo do ano os alunos visitam as
cidades estudadas realizando entrevistas e
pesquisas sobre o patrimônio material e
imaterial dessas comunidades. Ao final de
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cada edição realizamos uma mostra de
resultados no espaço cultural renato russo da
508 sul, da secretaria de cultura do gdf. A
mostra se compõe de uma exposição
fotográfica, além de outros produtos
idealizados e confeccionados pelos alunos.
Para a exposição fotográfica mais de 600
fotografias são realizadas por alunos dos 2ºs
e 3ºs anos do ensino médio e cerca de 200
são expostas. É interessante observar o
resultado desse “olhar” estimulado por
estudos e pesquisas. Mais que interessante, é
forte, contundente e às vezes duro; mas sem
perder a ternura. A exposição fotográfica é
uma das ações que potencializam o objeto de
investigação, a outra é a caminhada. A
caminhada ocorre durante o mês de outubro,
com duração de duas semanas. A caminhada
é um mergulho no brasil profundo, no
“nosso mar interior” como diria darcy
ribeiro; é uma pesquisa feita a pé, com
pousos em fazendas, parques e locais de
significativa relevância histórica, geográfica
e cultural.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (12.803º) – 80ª colocação na
média geral das escolas públicas do Distrito Federal

Dados
Código INEP: 53012194
Escola:CEM 111 DO RECANTO DAS EMAS
Município : BRASILIA, Unidade Federativa : DF, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 1.633
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 100.000,00 ( Capital: R$ 30.000,00, Custeio R$ 70.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 39
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

ATIVIDADES

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Viabilizar a implementação do projeto
“LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase
na Língua Portuguesa e Matemática”
visando possibilitar aos estudantes um
maior domínio da leitura, da escrita e
do raciocínio lógico.

Reunião da coordenação pedagógica com os
professores de PI (Projeto Interdisciplinar de
Português e Matemática) como maiores
articuladores do projeto e professores das
demais áreas do conhecimento para maior
interação e comprometimento no
desenvolvimento das atividades focadas que
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Viabilizar a implementação do projeto
“Ciência em Campo” visando
favorecer a interdisciplinaridade, o
trabalho com a pesquisa e a

reforcem o domínio da leitura, da escrita e
do raciocínio lógico; - Capacitação teóricometodológica aos professores através de
parcerias; - Revitalização do espaço da
biblioteca escolar, agilização no atendimento
ao estudante, ampliação e divulgação do
acervo bibliográfico existente na escola; Realização de atividades matemáticas que
envolvam os estudantes na leitura e
interpretação de textos sobre Educação
Financeira, gráficos, raciocínio lógico,
resolução de problemas e outras expressões
matemáticas que contribuam para a
utilização prática em situações reais; Realização de atividades de linguagens:
leitura, visualização de vídeos, interpretação
e produção de textos diversos, produção de
caderno cultural, mostra de produções de
vídeos, sarau literário, dramatizações de
histórias etc.; por meio de estratégias
diversificadas, que venham minimizar as
dificuldades apresentadas pelos estudantes
em sala de aula, estimular a autoestima,
aumentar seu interesse pelo conteúdo e
desenvolver as habilidades esperadas; Realização de expedições culturais (à
museus, teatro, UNB), entre outras ações de
caráter crítico e estimulante; - Criação do
clube de Leitura; - Utilização de ferramentas
dos portais da OBMEP, Olímpiada de
Língua Portuguesa e Hora do ENEM que
envolvam os estudantes em oficinas e outras
atividades (de classe e extraclasse) visando o
aprimoramento do conhecimento do
estudante; - Inscrição da escola para a
participação na Olimpíada de Matemática; Incentivo e mediação no trabalho dos
estudantes com as mídias escolares (rádio,
jornal, revista, aplicativos, produção de
vídeos etc.); em articulação com outros
campos de integração curricular,
Comunicação, Uso de Mídias e Cultura
Digital, Protagonismo Juvenil e mundo do
trabalho; - Realização de intervenção
pedagógica complementar (através de
atividades de classe e extraclasse), visando a
recuperação das aprendizagens dos
estudantes que apresentam dificuldades,
principalmente em Português e Matemática;
- Avaliação sobre as ações e resultados
obtidos no Projeto: “LEITURAS E
PRODUÇÕES: Ênfase na Língua
Portuguesa e Matemática”, nas
coordenações pedagógicas e nos Conselhos
de classe com a participação dos
professores, estudantes, coordenação
pedagógica e gestão escolar.
Realização de capacitação teóricometodológica aos professores sobre Ciência,
pesquisa e elaboração de projetos; através de
estabelecimento de parcerias com a
universidade Católica e UNB,
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consolidação de uma cultura de
produção científica no CEM 111.

EAPE/SEED/DF, professores da própria
Rede de Ensino; - Articulação entre os
professores da área de Ciências da Natureza
e professores interessados de outras áreas do
conhecimento para a construção do projeto
“Ciência em Campo” usando a
interdisciplinaridade; - Utilização do Tema
da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia: “A Matemática está em tudo” e
temáticas do Eixo Transversal do Currículo:
“Educação para a sustentabilidade” na
definição de temáticas e eixos unificadores,
os quais nortearão os objetivos na realização
do Projeto “Ciência em Campo; - Utilização
de vídeos da TV Escola existentes na escola
e empréstimos de vídeos sobre a temática do
acervo da Videoteca Central da SEEDF
produzido pela TV Escola e Canal E da
SEDF; - Realização de atividades tais como:
oficinas, aulas práticas no laboratório de
Ciências, visitas de campo (à reservas de
preservação ambiental, estações de
tratamento de água, centros universitários) e
Pesquisa e investigação científica
interligando conceitos da área de Ciências
da natureza com a realidade cotidiana; Atividades de pesquisa a serem realizadas
pelos estudantes sob orientação dos
professores; tendo como objetivo a
identificação e resolução de situações
problemas “em que e como a Matemática
impacta na vida cotidiana e/ou sobre seu
valor sócio econômico para a sociedade” e
outros objetivos, caso um ou outro
professor/aluno optem por outra temática. Revitalização do laboratório de Ciências da
Natureza fomentando as condições
necessárias para a adequada utilização por
professores e estudantes; - Aquisição de
materiais e equipamentos para revitalização
do laboratório de Ciências; - Criação do
Clubinho de Ciências; buscando a
articulação dos campos de integração
curricular, Comunicação, Uso de Mídias e
Cultura Digital; Protagonismo Juvenil; Viabilização de um evento de culminância
do Projeto “Ciência em Campo”, no final do
2º bimestre, onde serão apresentados, para a
comunidade interna, amostras dos objetos de
pesquisa, aparelhos e/ou equipamentos que
demonstrem claramente os produtos finais
do projeto; transformando alguns espaços
extra salas de aula, em verdadeiros
laboratórios com a exposição de
experimentos fixos e interativos
desenvolvidos pelos estudantes; Divulgação das ações do Projeto “Ciência
em Campo” para a comunidade através do
Clubinho de Ciências em parceria com os
estudantes participantes do Projeto da Ong
“TV Reflexo Digital” e através da Web 111
Rádio FM; buscando a articulação com os
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Mundo do Trabalho

Viabilizar ações para o
desenvolvimento do Projeto:
“MUNDO DO TRABALHO: de mãos
dadas com a inclusão” objetivando o
preparo do estudante para o mundo
trabalho e o exercício da cidadania.

campos de integração curricular,
Comunicação, Uso de Mídias e Cultura
Digital, Protagonismo Juvenil,
Acompanhamento Pedagógico (Líng.
Portuguesa e Matemática); - Viabilização da
participação dos estudantes no Circuito de
Ciências a ser realizado pela CRE/SEEDF e
no evento Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia; - Coleta de dados
meteorológicos e intercâmbio com o
programa Globe/NASA; - Realização de
avaliação através de relatórios, produção e
interpretação de situações-problema,
participação nas atividades e projetos
realizados em sala, pesquisas de campo,
entre outros. Bem como, avaliação do
projeto em si, por toda comunidade escolar
nos conselhos de Classe e reuniões
pedagógicas.
Envolvimento de toda comunidade escolar
na organização da Semana de Educação para
a Vida prevista para o 2º bimestre e na busca
de parcerias com o Serviço de Orientação
Educacional, Grêmio Estudantil,
Universidades, SESC, SENAC e
profissionais de diversas áreas da
comunidade local e de outras cidade do DF;
- Realização de palestras e oficinas a serem
realizadas na Semana de Educação para a
Vida por professores e outros profissionais
de diferentes áreas, nas quais serão
abordados temas como: empreendedorismo,
princípios da economia solidária, estágio,
orientação vocacional, PAS/ENEM e outros
conteúdos que orientem as escolhas
profissionais futuras e sobre outros
interesses dos estudantes; - Realização das
seguintes oficinas para os estudantes:
confecção de cartões, cadernos e pastas
personalizadas utilizando técnica de
scrapbook, origami; oficinas de objetos
decorativos e funcionais com materiais
reaproveitáveis: vasos confeccionados
usando caixa de leite; confecção,
revestimento e decoração de caixas diversas;
confecção de marcador de páginas, blocos
de anotações, cadernos e pastas
personalizadas; confecção de sabonetes
líquidos e em barra, sais de banho,
aromatizadores de ambiente; pintura de
panos de pratos, de telas; personalização de
toalhas, entre outras; as quais ocorrerão na
Semana de Educação para a Vida e no
decorrer do 2º e 3º bimestre no contra turno
- por professores da Sala de Recurso, outros
professores do CEM 111 e pessoas da
comunidade local; -Instrução aos estudantes
com necessidades especiais sobre a
utilização do computador de acordo com as
necessidades de cada aluno, tais como:
pesquisas na internet, criar contas de e-mail,
digitar trabalhos usando o Word etc.; -
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Protagonismo Juvenil

Viabilizar ações e estratégias
metodológicas que incentivem a
construção do projeto de vida e a
atuação e organização juvenil dos
estudantes do CEM 111; contribuindo
para o desenvolvimento pessoal, social
e de vivência política destes jovens.

Montagem de um minimercado para
simulação de compras (associado a outras
atividades que simulem negociações
financeiras); - Participação dos estudantes
nos eventos: Feira das Profissões, Feira do
Conhecimento e em visitas a alguns campos
universitários objetivando despertar-lhes
para as escolhas profissionais futuras; Saída de campo à Embrapa com professores
e estudantes visando o assessoramento para
a implantação da horta escolar; Viabilização de uma horta escolar na qual
será realizado a preparação do solo; plantio
das sementes e cumprimento da rotina para o
bom desenvolvimento e colheita; incluindo
os estudantes com necessidades especiais;
articulando os campos de integração
curricular: Iniciação Científica e Pesquisa e
Acompanhamento Pedagógico (Língua
Portuguesa e Matemática); - Organização da
Semana Nacional em Comemoração ao Dia
da Pessoa com Deficiência; na qual serão
realizadas as seguintes atividades: um
Seminário de Educação Inclusiva com
palestras, debates, apresentações musicais e
exposição de trabalhos confeccionados pelos
estudantes ANEE’s e demais estudantes
envolvidos; - Organização de um evento
com a participação de professores das
diversas áreas do conhecimento, estudantes
e outros profissionais voluntários da
comunidade local para a realização de uma
Feira das Profissões no CEM 111, centrada
nas escolhas profissionais dos próprios
estudantes; estabelecendo um dia de
culminância em que cada grupo participante,
apresente para os demais membros da
comunidade escolar seu trabalho, com a
necessária participação de um representante
da profissão escolhida; - Articulação das
ações que envolvem eventos, palestras,
oficinas e feira das profissões com os
seguintes campos de integração curricular:
Protagonismo Juvenil e Comunicação, Uso
de Mídias e Cultura Digital; visto que serão
veiculados conteúdos em mídias escolares
com a participação de estudantes e, em
alguns eventos como Feira das Profissões,
os estudantes também serão protagonistas; Avaliação sobre as ações e resultados
obtidos no Projeto: “Mundo do Trabalho “de
mãos dadas com a inclusão”, nas reuniões
pedagógicas e nos Conselhos de classe com
a participação dos professores, estudantes,
coordenação pedagógica e gestão escolar.
Propiciar momentos para os estudantes
falarem de si e de seus projetos de vida; Orientação aos estudantes sobre a
elaboração de seus projetos de vida; bem
como sobre a produção de um vídeo, por
estudantes voluntários, falando do seu
projeto de vida e como a escola tem ou não

120

contribuído para este projeto; (em
articulação com o campo de integração:
Comunicação, Uso de Mídias e Cultura
Digital) de forma que a escola possa
reavaliar o seu trabalho; - Orientação e apoio
(pela Direção, coordenação pedagógica,
SOE e professores voluntários) à comissão
Pró-Grêmio na nova eleição do Grêmio
estudantil; tanto nos trâmites quanto na
revisão do estatuto do Grêmio; através de
palestras de incentivo, de esclarecimento e
orientações sobre o Grêmio Estudantil; Realização da nova eleição do Grêmio
Estudantil; - Realização de formação sobre
cidadania, e política para fortalecimento do
Grêmio Estudantil, fomentando o
protagonismo juvenil e a ação colaborativa
do grêmio estudantil nas decisões da escola;
- Organização de debates e seminários sobre
temas relacionados ao desenvolvimento
pessoal, social e político dos jovens (na
Semana de Educação para a Vida e em
outros momentos que se fizerem
necessários, por professores da Unidade
Escolar e por outros profissionais parceiros);
assegurando a pluralidade e liberdade de
manifestação; buscando a participação,
protagonismo e interação de todos os
estudantes do CEM 111; - Realização de
debates e/ou outras atividades culturais que
promovam a integração dos alunos do CEM
111 com estudantes de diferentes escolas; –
Realização e divulgação de vídeos que
focalizem e expressem a(s) identidade(s) e
estilos culturais do jovem estudante, bem
como sua autonomia e capacidade de
organização; realização de cine debates,
apresentações culturais demandadas ou
construídas pelos próprios alunos;
envolvendo o Grêmio Estudantil e
articulando o campo de integração
curricular: Comunicação, Uso de Mídias e
Cultura Digital; - Produção de Revista
trimestral e jornal mensal, com o intuito de
expressar o livre pensamento dos alunos, nas
mais diferentes temáticas possíveis;
articulando os campos de integração
curricular: Acompanhamento Pedagógico,
Comunicação, Uso de Mídias e Cultura
Digital e Mundo do Trabalho; - Produção de
material de livre expressão, de ordem escrita
e de forma áudio - visual, denominado
Projeto Ruptura, com intuitos da construção
da autonomia, criticidade e empoderamento
dos estudantes; em articulação com os
campos de integração curricular:
Acompanhamento Pedagógico,
Comunicação, Uso de Mídias e Cultura
Digital e Mundo do Trabalho. -Avaliação do
Projeto pelo corpo docente e discente em
Conselho de Classe, coordenação
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pedagógica e, ainda, com a comunidade
externa em dia letivo temático.

3.4.

Sudeste
a) Minas Gerais - 1054 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 1786 escolas
contempladas pelo PROEMI

Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (1.465º) – 1ª colocação na
média geral das escolas públicas de Minas Gerais

Dados
Código INEP: 31115479
Escola:COLEGIO TIRADENTES PMMG
Município : PASSOS, Unidade Federativa : MG, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 179
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 42.000,00 ( Capital: R$ 12.600,00, Custeio R$ 29.400,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 40
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Clube de aprofundamento - Língua
Portuguesa Clube de aprofundamento Matemática

Este CIC é voltado para os alunos do ensino
médio interessados em ampliar o
desenvolvimento das habilidades em
MATEMÁTICA e/ou LÍNGUA
PORTUGUESA, visando atingir melhores
resultados nas diversas olimpíadas e
concursos que envolvem o componente
curricular; - Visa também o fortalecimento
dos componentes curriculares, aprofundando
e ampliando conhecimentos específicos de
língua portuguesa e matemática através de
discussões, orientações e execução de
atividades constantes nos sites das
olimpíadas de língua portuguesa e
matemática; - E possibilitar a troca de
informações, experiências e conhecimentos
nas diversas áreas de conhecimento; - As
atividades terão início na sala de aula,
podendo passar pela sala de informática e
culminando no extra-turno. - Os alunos
participantes deste CIC, serão identificados
através de uma camiseta específica (CLUBE
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Clube de xadrez

DE MATEMÁTICA, ESTOU DENTRO /
CLUBE DE LÍNGUA PORTUGUESA,
ESTOU DENTRO)visando elevar a auto
estima dos participantes e o reconhecimento
da comunidade escolar; - Terão à disposição,
o laboratório de informática e equipamentos
de impressão para pesquisas e execução das
atividades atinentes ao tema. - Serão
apoiados pela equipe pedagógica e em
especial, pelos professores dos conteúdos
envolvidos, podendo os mesmos utilizar
parte do tempo de módulo II para se dedicar
às ações, desde que seja acordado com a
direção da escola.
Este CIC é voltado para os alunos do ensino
médio interessados em ampliar o
desenvolvimento das habilidades em
MATEMÁTICA, visando atingir melhores
resultados nas diversas olimpíadas e
concursos que envolvem o componente
curricular; - Visa também o fortalecimento
dos componentes curriculares, aprofundando
e ampliando conhecimentos lógico
matemáticos através de discussões,
orientações e execução de atividades; - Tem
como objetivos: - Possibilitar a troca de
informações, experiências e conhecimentos
nas diversas áreas de conhecimento; Favorecer o raciocínio lógico e a busca de
novas soluções; - Identificar as figuras
geométricas traçadas com o deslocamento
das peças; - Reforçar a capacidade de
cálculo, concentração, responsabilidade e
tomada de decisões; - Favorecer o
desenvolvimento da intuição, a observação,
da criatividade, da ética,respeito,
comportamento, concentração e raciocínio
lógico; - Identificar as peças e seus
movimentos, regulamento do jogo,
utilizando-se das respectivas regras que
regem o xadrez como forma de regulamento
de conduta do aluno dentro e fora do
ambiente escolar. - As atividades terão início
nas aulas de educação física, podendo passar
pela sala de informática e culminando no
extra-turno. - Os alunos participantes deste
CIC, serão identificados através de uma
camiseta específica (CLUBE DE XADREZ,
ESTOU DENTRO)visando elevar a auto
estima dos participantes e o reconhecimento
da comunidade escolar; - Terão à disposição,
os diversos espaço da escola,o laboratório de
informática, biblioteca, quadra de esportes,
entre outros, além de equipamentos de
pesquisa, impressão e execução das
atividades atinentes ao tema. - Serão
apoiados pela equipe pedagógica e em
especial, pelos professores dos conteúdos
envolvidos, podendo os mesmos utilizar
parte do tempo de módulo II para se dedicar
às ações, desde que seja acordado com a
direção da escola.
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Melhorar e incentivar a participação
dos educandos nas aulas práticas de
laboratório de ciências da natureza

Mundo do Trabalho

Feira de profissões

Este CIC é voltado para os alunos do ensino
médio visando propiciar a aproximação dos
estudantes com o modo pelo qual a ciência é
produzida e socializada, possibilitando
vivências práticas na área de ciências da
natureza; - Visa também o fortalecimento
dos componentes curriculares, aprofundando
e ampliando conhecimentos específicos na
área de ciências da natureza através de
experimentos, discussões, orientações e
execução de atividades; - As atividades terão
início na sala de aula, passando pela sala de
informática e culminando no laboratório de
ciências. - Terão à disposição, o laboratório
de informática e de ciências, equipamentos
de impressão para pesquisas e execução de
experimentos atinentes ao tema. - Serão
apoiados pela equipe pedagógica e em
especial, pelos professores dos conteúdos
envolvidos, podendo os mesmos utilizar
parte do tempo de módulo II para se dedicar
às ações, desde que seja acordado com a
direção da escola. - Dentre os resultados
esperados, temos: - Dinamizar as aulas de
laboratório (química, física e biologia)com a
adoção de aulas práticas mais elaboradas
envolvendo equipamentos/instrumentos
adequados e diversificados; - Realizar
atividades teórico - práticas no laboratório
de informática enriquecendo as atividades
práticas implementando a integração
laboratório de ciências e laboratório de
informática.
Este CIC é voltado para os alunos do ensino
médio visando estimular o debate e o
pensamento crítico, trazendo informações
que contribuam para que as escolhas para
formação e atuação profissional se realizem
de forma madura e consciente. - Possibilita a
troca de informações, experiências e
conhecimentos nas diversas áreas de
conhecimento; - As atividades terão início
na sala de aula, podendo passar pela sala de
informática, com 4 encontros extra-turno
para assistir a palestras de profissões
específicas, estendendo para o extra - turno e
culminando em SETEMBRO, com a visita
técnica à Feira de Profissões da UNICAMP U.P.A.(Universidade de Portas Abertas) Terão à disposição, equipamentos de vídeo e
impressão, laboratório de informática para
pesquisas e execução das atividades
atinentes ao tema. - Serão apoiados pela
equipe pedagógica e em especial, pelos
professores dos conteúdos envolvidos,
podendo os mesmos utilizar parte do tempo
de módulo II para se dedicar às ações, desde
que seja acordado com a direção da escola.
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Coletivo - Bandas Musicais

Protagonismo Juvenil

Coletivo de vozes - Coral "Cantando as
diferenças"

Este CIC é voltado para os alunos do ensino
médio interessados em desenvolver e
ampliar as habilidades musicais, estimular a
organização coletiva dos estudantes,
proporcionar espaços de debates, promover
o encontro da diversidade e das diferenças
através da música,estimulando a tolerância e
a mediação de conflitos, visando o
fortalecimento da autonomia e assegurando
a liberdade de manifestações dos jovens
estudantes; - Possibilita a interação e a troca
de informações, experiências e
conhecimentos nas diversas áreas de
conhecimento; - Promove a ampliação do
diálogo entre a escola e a comunidade
escolar; - As atividades terão início com a
motivação na sala de aula, sendo incentivada
pela equipe pedagógica e desenvolvida no
contra-turno. - A culminância do trabalho
será na Semana de Educação para a Vida
realizada no dia 25 de Novembro. - Os
alunos participantes deste CIC, serão
identificados através de uma camiseta
específica (MÚSICA EU GOSTO, EU
RESPEITO, EU ACEITO) visando elevar a
auto estima dos participantes e o
reconhecimento da comunidade escolar; Terão à disposição, instrumentos, orientação
musical (PARCERIA COM A BANDA DE
MUSICA DO 12ºBPM), laboratório de
informática para pesquisas e equipamentos
de impressão para a execução das atividades
atinentes ao tema. - Serão apoiados pela
equipe pedagógica e em especial, pelos
professores dos conteúdos envolvidos,
podendo os mesmos utilizar parte do tempo
de módulo II para se dedicar às ações, desde
que seja acordado com a direção da escola.
Em conformidade com o anexo 3 do ofício
nº37/2017, página 2, item 3.
Este CIC é voltado para os alunos do ensino
médio interessados em desenvolver e
ampliar as habilidades musicais, estimular a
organização coletiva dos estudantes,
proporcionar espaços de debates, promover
o encontro da diversidade e das diferenças
através da música,estimulando a tolerância e
a mediação de conflitos, visando o
fortalecimento da autonomia e assegurando
a liberdade de manifestações dos jovens
estudantes; - Possibilita a interação e a troca
de informações, experiências e
conhecimentos nas diversas áreas de
conhecimento; - Promove a ampliação do
diálogo entre a escola e a comunidade
escolar; - As atividades terão início com a
motivação na sala de aula, sendo incentivada
pela equipe pedagógica e desenvolvida no
contra-turno. - A culminância do trabalho
será na Semana de Educação para a Vida,
realizada no dia 25 de Novembro. - Os
alunos participantes deste CIC, serão
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identificados através de uma camiseta
específica (MÚSICA EU GOSTO, EU
RESPEITO, EU ACEITO) visando elevar a
auto estima dos participantes e o
reconhecimento da comunidade escolar; Terão à disposição, instrumentos, orientação
musical (PARCERIA COM A BANDA DE
MUSICA DO 12ºBPM)e da professora de
Arte, laboratório de informática para
pesquisas e equipamentos de impressão para
a execução das atividades atinentes ao tema.
- Serão apoiados pela equipe pedagógica e
em especial, pelos professores dos
conteúdos envolvidos, podendo os mesmos
utilizar parte do tempo de módulo II para se
dedicar às ações, desde que seja acordado
com a direção da escola

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.895º) – 1.053ª colocação na
média geral das escolas públicas de Minas Gerais

Dados
Código INEP: 31062421
Escola:EE PROFESSOR BATISTINHA
Município : JANUARIA, Unidade Federativa : MG, Rede : Estadual
Localização: Rural
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 56
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 22.000,00 ( Capital: R$ 6.600,00, Custeio R$ 15.400,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 41
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Incentivar o desenvolvimento do hábito
de estudar e não apenas em período de
provas.Agrupá-los de acordo com o
grau de dificuldades,visando melhor
rendimento nas avaliações internas e
externas.

Com o intuito de melhorar o rendimento dos
alunos e diminuir o índice de
reprovação,progressão seriada dos
conteúdos;pensamos no grupo de estudos
com atividades
interdisciplinares,fomentando a melhoria da
qualidade do
ensino/aprendizagem.Percebemos a
necessidade ,por parte dos alunos em
estabelecer hábitos,rotinas frente aos
estudos,que consequentemente resultarão no
sucesso da vida escolar.Será feita uma
consulta aos mesmos sobre o interesse em
participar,incentivando-os,através de
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Desenvolver feira científica,cultural e
tecnológica.

palestras orientando-os sobre hábitos de
leitura,dicas de estudos,sob orientação dos
professores,construção de agendas de
atividades semanais e anuais,visando as
avaliações internas,externas e
vestibulares.Faremos inscrições dos
interessados,para em seguida formar grupos
segundo a necessidade/interesse de cada
aluno e de acordo com as disciplinas.A
proposta, é de um trabalho interdisciplinar
dando ênfase as disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática, que nossos alunos
apresentam maiores dificuldades, com
encontros semanais para discussão e estudos
demais disciplinas. Será escolhido um aluno
monitor pra cada grupo de estudos,este com
a orientação do professor, montará
slaide,com diferentes temas,
gráficos,assuntos mencionados pelos
próprios alunos de acordo com a
necessidade do grupo.Por fim montarão
materiais impressos,com atividades
diversificadas,como apostila, para
acompanhamento e estudos , cartazes para
melhor conduzir e realizar as atividades
propostas.
A escola esta inserida em uma comunidade
remanescentes de quilombola onde as
tradições são riquíssimas. Mas os meios
tecnológicos atuais também estão presentes,
fazendo com que o aluno se distancie da sua
cultura local. Assim a escola pensou em um
projeto que retrata a história e a cultura
desse povo. Através da feira tecnológica,
cientifica e cultural com os saberes e fazeres
quilombola, enfatizaremos a ciências e suas
tecnologias atuais, possibilitando o aluno a
fazer uma retrospectiva da cultura científica
local a partir desse ponto será criado salas
para exposição de tecnologias locais
empregadas pelos seus antepassados
comparando com as tecnologias empregadas
nos dias atuais com por exemplo: A turma
do primeiro ano do ensino médio trabalhara
com exposição de produtos a base da
mandioca, tais como fabricação de farinha e
sua utilização na culinária local, onde os
alunos irão pesquisar na comunidade como
era feito e através da internet pesquisaram
como é feito hoje a sua fabricação na parte
industrial, com este trabalho pretende-se
levar os alunos entender que a tecnologia na
fabricação da farinha faz é muito rico pois a
mandioca dela pode se fazer varia tipos de
comidas e não só a farinha. A turma do
segundo ano do ensino médio trabalhara as
origens das ervas medicinais empregadas
pelos moradores para curar tais como, dor
no estomago, infecção renal, chãs calmantes
contrastando com o a criação de
medicamentos pela industria farmacêutica,
onde os alunos irão pesquisar na
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Mundo do Trabalho

Conscientizar a reutilização e
reciclagem de resíduo produzidos pelo
homem, tendo em vista que em nosso
planeta a cada dia é produzido um
número asssustador de rejeitos que vão
contaminar o solo o ar e a
água.PROJETO REUTILIZAR E
RECICLAR

comunidade como era feito e através da
internet pesquisaram como é feito hoje a sua
fabricação na parte industrial. A turma do
terceiro ano do ensino médio trabalhara o
tema será A história de minha comunidade,
e onde será expostos uma ambientação com
o início do vilarejo e como se encontra
atualmente que é rodeada de morros para
dificultar a perseguição e em como vivia
seus antepassados, meios de transporte, em
que trabalhavam, danças, artesanato, só que
para isso precisa ser adquirido, folhas de
EVA para confecção de materiais para
exposição, papel A4 para emprego na
pesquisa e também para criação de folder
sobre o tema trabalhado para entrega dos
convidados, folhas de isopor para criação de
maquetes representando como era na
comunidade, papel fotográfico para
impressão das fotos dos trabalhos
apresentados, tecido de TNT para
ornamentação da sala e criação de murais,
papel laminado para criação de títulos dos
cartazes da salas, fita adesiva para colagem
de cartazes, barbante para dos fixação de
faixas, pistola de cola quente e bastão de
cola quente para fixação de TNTS, tecidos
para forrar as mesas da apresentação, Toner
para impressora para impressão dos
trabalhos desenvolvidos pelos alunos,
cartolina par confecção de cartazes,
grampeador para grampear os trabalhos
desenvolvidos pelos aluno, pasta com
grampo para colocar o a apresentação dos
trabalhos dos alunos e para que tudo isso irá
acontecer precisa da supervisão dos
professores de língua portuguesa, geografia
e história vão orientar os alunos na parte de
levantamento do assunto, já os professores
de química, biologia e física e arte ficaram
com a parte desenvolvimento dos trabalhos a
partir da pesquisa realizada e já os
professores de sociologia, filosofia
trabalharam dentro de suas disciplinas a
visão que cada uma tem sobre o tema.
O projeto visa à conscientização dos alunos
quanto à reutilização e reciclagem de
resíduos produzidos pelo homem,pois
jogamos muita coisa fora que poderiam ser
reutilizadas.Reutilizando,estamos
colaborando para o desenvolvimento
sustentável do planeta.Os professores de
cada disciplina trabalharão de forma
interdisciplinar através de oficinas com
materiais recicláveis e reutilizáveis e
também será o momento onde o professor de
Matemática ,Biologia,
Geografia,incentivarão os alunos a fazerem
entrevistas com os familiares sobre o que
fazem com o lixo ,que prejuízo o lixo causa
ao meio ambiente,tem coleta seletiva na
comunidade,quanto tempo dura o lixo:
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Protagonismo Juvenil

Criar Entidade sem fins lucrativos que
representa o interesse dos estudantes e
que tem fins cívicos, culturais,
educacionais, desportivos e sociais. O
órgão máximo de representação dos
estudantes da escola.PROJETO
GRÊMIO ESTUDANTIL

vidro,plástico,papel... os alunos levarão os
dados para discussão em sala de aula,junto
com os professores criarão gráficos, tabelas,
cartazes, expondo números regionais, no
Brasil e no Mundo quanto a sua produção e
também oportunizará a criação pelos
próprios alunos de materiais para exposição
na escola e na comunidade como cartazes
,panfletos etc.Em Química, Física e Biologia
o professor poderá explicar como acontece
decomposição dos resíduos produzidos
dentro de sala de aula e também com
demonstração em fazes. Já em filosofia e
sociologia o professor poderá trabalhar
conceitos que envolvem a temática.Os
alunos levarão para a escola,garrafa
pet,garrafa de vidro,cabaça,para que na aula
de Artes e com o uso do tecido ,do
barbante,da lã e tintas,tornarão esse
materiais , objetos de artes que enfeitarão o
ambiente.
O Projeto do Grêmio Estudantil- Compõem
uma das mais duradouras tradições da nossa
juventude. Tem o papel na formação e no
desenvolvimento educacional, cultural e
esportivo da nossa juventude, organizando
debates, apresentações teatrais, festivais de
música, torneios esportivos e outras
festividades, onde os professores de Língua
Portuguesa, história, Geografia, Filosofia,
Sociologia poderão estimular nossos alunos
a repensar sua atitudes e também incentivar
o desenvolvimento de atitudes que corrobora
com princípios morais elevando sua auto
estima, o espírito de liderança, na escola e
bem como os alunos terão voz participativa
dentro das decisões da escola.

b) Espírito Santo - 315 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 182 escolas
contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (3.784º) – 1ª colocação na
média geral das escolas públicas do Espírito Santo

Dados
Código INEP: 32029012
Escola:EEEFM VICTORIO BRAVIM
Município : MARECHAL FLORIANO, Unidade Federativa : ES, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 275
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Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 30.000,00 ( Capital: R$ 9.000,00, Custeio R$ 21.000,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 42
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Criar hábito de estudo e intensificar o
trabalho de recuperação paralela e
reforço escolar

Iniciação Científica e
Pesquisa

Realizar visitas a locais educativos para
enriquecimento do conhecimento dos
alunos. Todas as turmas do Ensino
Médio Regular: 5 turmas Prática da
teoria estudada/replicar na
feira/relatórios/pesquisa orientada.
Equipar laboratório de ciências.

Protagonismo Juvenil

Estimular o protagonismo juvenil dos
nossos alunos para desenvolver o
projeto de vida individual.

ATIVIDADES
Aplicação de simulados: coordenado pela
pedagoga do EM, elaborado por professores
de cada área e aplicado por professores no
horário de aula. 1 simulado por trimestre nos
3ºs anos. Um simulado anual nas turmas de
1º e 2º anos. Reforço no contraturno de
Português e Matemática uma vez por
semana, para cada disciplina, sendo 2h por
turma, com o mínimo 20 alunos cada. Essa
ação necessita extensão de carga horária de
professor, no período de maio a novembro
2017. Abrangerá alunos com dificuldade das
séries de 1ª e 2ª. Atividades para
aprofundamento de estudos de Matemática,
com uso dos recursos da escola: revistas e
livros específicos,jogos, LIED, bancos de
questões da OBMEP,grupos de estudos no
contraturno.É uma ação que já acontece na
escola, sem extensão der carga horária para
´professor. As série envolvidos do EM 1ª a
3ª. Projeto de Leitura: desenvolvido pelas
professores de Língua Portuguesa. Acontece
com todas as turmas da escola. 30 min
semanal da aula de Língua Portuguesa.
Período realização :março a novembro
Culminância : Apresentação de obras lidas
ao final de cada mês, através de rodas de
conversas, produção de poemas, músicas,
danças, dramatização, desenhos e acrósticos(
cada mês será definida uma técnica para
apresentação). Exposição de trabalhos
produzidos com os alunos durante o ano
letivo. Realização do Sarau no 3º trimestre.
Visitas a locais educativos:Laboratório de
Anatomia, Escola da Ciência Física,
Planetário e Parque Pedra Azul. Os
professores da área específica acompanharão
os alunos nas viagens, e todo o planejamento
de atividades anterior, durante e pós passeio.
Aquisição de materiais para o laboratório de
Ciências.
1 - Revitalizar e inovar a rádio escola:
alunos interessados, com supervisão da
professora de Lingua Portuguesa. Projeto
próprio. 2 - Feira de Profissões: projeto
próprio. Desenvolvido pelos alunos, através
dos líderes de turma, mostra no 3º
trimestre.Coordenado pela professora de
Língua Portuguesa. 3 - Grupos de estudo:
grupos pequenos de alunos no contraturno,
monitorado pelo coordenador do turno, uma
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Comunicação, Uso de
Mídias e Cultura Digital

Usar os recursos multimídias da escola
para melhoria da aprendizagem
despertando para a cultura digital.

vez por semana por grupo interessado. 4 Monitoria de alunos: disciplinas Física,
Química e Biologia. Período de maio a
novembro.
1 - Simulados digitais por área de
conhecimento para o 3º ano, uma vez por
mês. Para 1º e 2º anos 1 vez por
semestre.Elaborados pelos professores de
cada disciplina e coordenado pela pedagoga.
2 - Criação de site da escola com alunos
habilidosos e interessados, e amigo da
escola, a diretora será a coordenadora. 3 Criar banco de vídeoaulas (estagiário do
LIED, professores em sua disciplina e
alunos interessados). 4 - Confecção do jornal
digital e impresso de divulgação de
resultados do trabalho da escola com
supervisão da professora de Língua
Portuguesa, um jornal por trimestre(2º e 3º)
5 - Estudar as possibilidades de uso dos
recursos multimídias, nos PL por área,
através de tutoriais.Coordenado pela
pedagoga.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.914º) – 313ª colocação na
média geral das escolas públicas do Espírito Santo

Dados
Código INEP: 32045867
Escola:EEEFM - OSCAR DE ALMEIDA GAMA
Município : ALEGRE, Unidade Federativa : ES, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 47
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 10.000,00 ( Capital: R$ 3.000,00, Custeio R$ 7.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 43
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Realização de oficina com material
Entre Jovens Matemática.

Visando a melhoria da proficiência dos
alunos do Ensino Médio em Matemática,
será realizado nesta disciplina duas oficinas
por trimestre que serão iniciadas em 18/04 e
finalizadas em 30/11 com a participação das
três turmas do Ensino Médio com a carga
horária no total de 30 horas e serão
realizadas no próprio turno que o aluno
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Realização de oficina com Material
Entre Jovens Língua Portuguesa.

Realização de Simulados das
Disciplinas Avaliadas no PAEBES
2017 e Questões do ENEM.

Aulas de reforço de Língua Portuguesa
e Matemática no contra turno.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Melhorar o desempenho acadêmicos
dos alunos em Ciências da Natureza e
diminuir o índice de reprovação na
Disciplina de Biologia.

Protagonismo Juvenil

Selecionar dois alunos com o melhor
rendimento do Ensino Médio para
serem alunos monitores, onde terão
como função auxiliar alunos com
dificuldades no contra turno.

Comunicação, Uso de
Mídias e Cultura Digital

Montagem de uma rádio estudantil para
estimulo dos alunos a comunicação,
durante os horários de intervalo na
unidade escolar.

estuda.As Oficinas serão ministradas através
do material Entre Jovens Matemática com
videos, pesquisas e discussões.O material
será reproduzido na unidade escolar para o
desenvolvimento das atividades pelo
professor em sala de aula.
Visando a melhoria da proficiência dos
alunos do Ensino Médio em Língua
Portuguesa, será realizado nesta disciplina
duas oficinas por trimestre que serão
iniciadas em 18/04 e finalizadas em 30/11
com a participação das três turmas do
Ensino Médio com a carga horária no total
de 30 horas e serão realizadas no próprio
turno que o aluno estuda.As Oficinas serão
ministradas através do material Entre Jovens
Língua Portuguesa com videos, pesquisas e
discussões.O material será reproduzido na
unidade escolar para o desenvolvimento das
atividades pelo professor em sala de aula.
Realização de um Simulado por trimestre
para o Ensino Médio das disciplinas de
Língua Portuguesa, Matemática, Biologia,
Química e Física avaliadas no PAEBES
2017 e questões do ENEM.
Organizar uma turma com 20 alunos do
Ensino Médio com baixo rendimento no
contra turno, uma turma mista onde os
professores de Língua Portuguesa e
Matemática irá trabalhar como os alunos que
tem dificuldades 2 horas por semana de cada
disciplina.Foi alterado para 2h semanais, o
contrato dos professores DT destas
disciplinas.
Realizaremos no período de 25/04 a 30/11,as
três turmas, de acordo com a carga horária
da Área de Ciências da Natureza as
seguintes atividades: Aulas Práticas e
Pesquisas. Aquisição de material pedagógico
para sala ambiente, para atender os alunos
do Ensino Médio no próprio turno que estão
matriculados com os respectivos professores
das áreas.
Serão selecionados, através de uma análise
de resultados e rendimentos , os dois alunos
que mais se destacam nas turmas do Ensino
Médio para serem alunos monitores que
atenderão no contra turno os alunos com
dificuldades nas disciplinas de Língua
Portuguesa, Matemática e Biologia,no
período de abril a novembro de 2017 com a
carga horária de 28 horas. Os alunos atuarão
uma hora por semana no período de sete
meses e receberão uma bolsa de R$50,00
por mês.
Produção de uma rádio estudantil, visando o
aprimoramento dos alunos do EM na área de
Linguagens, estimulando a produção escrita
e comunicação verbal dos alunos, tendo
como foco os alunos da 1ª série do Ensino
médio devido ao auto índice de reprovação
no ano de 2016. O objetivo é a integração
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entre os aluno e estimulo a criatividade e
cooperação mutua dos mesmo.Esta atividade
terá inicio no período de abril a dezembro de
2017, acontecendo na entrada das aulas e no
recreio com apresentação de músicas, leitura
de poemas e produção de textos feita pelos
alunos.

c) São Paulo – 1.532 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 2.454 escolas
contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (1.304º) – 38ª colocação na
média geral das escolas públicas de São Paulo

Dados
Código INEP: 35028824
Escola:PHILADELPHO GOUVEA NETTO ETEC
Município : SAO JOSE DO RIO PRETO, Unidade Federativa : SP, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 591
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 50.000,00 (Capital: R$ 15.000,00, Custeio R$ 35.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 44
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Desenvolvimento de projetos de
recuperação dos componentes de
Matemática e Língua Portuguesa
através do desenvolvimento de
robótica, objetivando o raciocínio
lógico e produção textual.

Através da aplicação de metodologia
diferenciada e inovadora da robótica serão
desenvolvidas junto aos alunos as práticas
pedagógicas de desenvolvimento de
projetos, com criação de documentação e
material para publicação em feiras e
simpósios e a aplicabilidade prática da
construção de robôs. O projeto será dividido
em etapas: Robótica Virtual e Robótica
Móvel. Na robótica virtual será realizado o
desenvolvimento da programação dos robôs
virtuais, utilizando as plataformas do
Robocode e Navalrobocode. Na robótica
móvel haverá o desenvolvimento de projetos
de experimentação sobre a plataforma
Arduíno, com a construção de robô seguidor
de linha e a construção de um braço
mecânico. Os docentes serão capacitados
quanto à utilização das plataformas
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Criação de Mostra TécnicoPedagógica, com apresentação pelos
alunos das séries finais, dos projetos
desenvolvidos junto ao mercado de
trabalho, com apresentação de banners,
artigos, protótipos e experimentação.

Mundo do Trabalho

Criação de laboratório de impressão 3D
para prototipação de peças e
experimentação de modelos
anatômicos para a aprendizagem
interdisciplinar.

Protagonismo Juvenil

Combate ao preconceito racial e
resgate da cultura afro-brasileira
através de elementos da cultura Hip
Hop.

Robocode e Navalrobocode, por
profissionais reconhecidamente habilitados.
Os alunos das séries finais dos cursos
oferecidos pela Unidade de Ensino são
apresentados ao mercado de trabalho,
através da realização de projetos
demandados pela Comunidade Local e
acompanhados durante o ano letivo pelos
docentes, que resultam na entrega de
documentação à respeito do projeto
desenvolvido e do
produto/protótipo/experimento realizado e
avaliado. Toda a produção acadêmica e
científica dos alunos são agrupados por
áreas do conhecimento e apresentados à
comunidade em uma atividade de dois dias,
com convite ao empresariado e demais
interessados em conhecer as produções dos
alunos. Como motor impulsionador da
produção científica, os alunos serão
estimulados à, além da produção dos
projetos de desenvolvimento de novos
produtos, protótipos e experimentação,
escrever artigos sobre os seus trabalhos,
sendo submetidos à uma banca examinadora
que avaliará o material entregue, seguindo as
recomendações de uma comissão
especialmente designada para a elaboração
das regras para entrega dos artigos, banners
e experimentos realizados. Ao final das
apresentações será organizado os anais com
os artigos e trabalhos apresentados na
Mostra.
Para a aprendizagem por projetos acontecer
de maneira plena é necessária a motivação
do aluno para a solução de problemas do
cotidiano, onde ele pode debater, opinar e
decidir sobre a melhor forma de atender às
demandas apresentadas. Neste contexto, a
construção de projetos acadêmicos e que se
mostrem como demandas do mercado de
trabalho são estimulados e os alunos devem,
ao final da 3ª série do Ensino Médio,
apresentar projetos que supram alguma
necessidade diagnosticada junto à
comunidade, sendo motivados a promover a
inovação e a criatividade na solução desses
problemas. Como a solução apresentada
pelos alunos por vezes dependem da
prototipação e/ou a geração de modelos em
menor escala em função de custos e
dificuldades acadêmicas de construção, a
utilização de impressoras 3D possibilitariam
a maximização das competências laborais
desenvolvidas pelos alunos.
Através dos elementos que constituem o
movimento Hip Hop (o rap, o DJing, o
breaking (praticado pelos b-boys e b-girls) e
a arte do grafite), a Escola promoverá
atividades de combate ao preconceito racial
contra os afro-brasileiros. Baseado em
oficinas envolvendo os quatro elementos do
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Hip Hop os alunos serão apresentados à
cultura afro-brasileira, com investigação dos
aspectos históricos e formação de grupos de
estudos para compreender a formação da
sociedade brasileira e sua contribuição para
o desenvolvimento do País. Ao final da fase
de investigação e apropriação da cultura
afro-brasileira, os alunos participarão de
oficinas para desenvolvimento das
atividades inerentes à cada um dos
elementos do Hip Hop, que culminarão em
um evento aberto à Comunidade Local com
apresentações de Rap e Break, embalados
pelas composições dos Djs e criação de
paineis grafitados pelos alunos nas faces
internas dos muros da Escola.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.887º) – 1.532ª colocação na
média geral das escolas públicas de São Paulo

Dados
Código INEP: 35900424
Escola:DIMAS MOZART E SILVA PROFESSOR
Município : TAQUARITUBA, Unidade Federativa : SP, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 178
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 30.000,00 ( Capital: R$ 9.000,00, Custeio R$ 21.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 45
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Projeto Literário - Produção do VIII
livro "RUMO À POESIA DIVERSOS GÊNEROS"; -Elaboração
do jornal escolar - 4ª edição; Formação de grupos de estudo ENEM.

PROJETO LITERÁRIO: Hora da literatura Leitura de obras literárias (Cortiço e
Memórias Póstumas de Brás Cubas),
realização de seminários, estudos
biográficos e contextos históricos.
Desenvolvimento dessas atividades
contribuirão para o reconhecimento dos
aspectos estruturais do texto literários e sua
construção de sentido, assim como a crítica
social na literatura. Como produto final
teremos a produção do livro. -JORNAL
MURAL: Em cada semana um grupo de
alunos ficará responsável pela construção do
mural, que contribuirá para perfeiçoamento
da leitura, interpretação e produção textual.
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Experiências diversas com o uso da
tecnologia; -Apresentação de
experimentos com CD ROON; Atividades de conscientização e
preservação do meio ambiente,
sustentabilidade; -Iniciação cientifica e
pesquisa de tópicos diversos.

Mundo do Trabalho

Consulta RH; -Exame de auto
avaliação profissional; -Programas
informatizados para elaboração de
currículo; -Palestras com consultores
profissionais; -Programa sociais com
jovens aprendiz; -Contato e parceria
com PAT e CRAS: vagas e trabalho
jo...

Além disso, propiciará o conhecimento de
diversas formas de linguagens, aprimorar o
vocabulário e desenvolver o raciocínio,
através de pesquisas, experimentações que
envolvam situações cotidianas, como por
exemplo análises de estatísticas, gráficos,
áreas e volumes, visitas a jornais e o produto
final com a construção do jornal escolar. GRUPO DE ESTUDOS: Aplicação de
simulados (ENEM), discussão de temas
motivadores, elencando os pontos positivos
e negativos, detectando possíveis soluções.
Esse trabalho contribuirá para desenvolver o
censo crítico, a capacidade interpretativa, o
raciocínio e despertar o gosto pelos estudos.
A formação dos grupos poderá acontecer em
período contrário ao que o aluno estuda.
Usar CD ROOM para promover a integração
entre teoria e prática, com auxilio de um
laboratório virtual , para simular e modelar
experiências, atividades de geometria,
eletricidade, movimento, forças, óticas e
ondas; -Promover a aproximação dos
estudantes com o modo pelo qual a ciência é
produzida e socializada possibilitando
vivências práticas de produção de sentido; Trabalhar temas de CDs ROOM sobre a
transformações químicas,as reações
exotérmicas e endotérmicas, a fermentação
alcoólica e produção do etanol, o equilíbrio
químico, a produção do ferro e a produção
do cal. - Desenvolver atividades práticas que
aproximem os alunos de novas experiências,
com pesquisas de campo, investigação de
fatos, experimentação, abordando também a
tecnologia, envolvendo o meio ambiente e a
cultura existente no meio em que vive cada
aluno. - Articular ações interdisciplinar para
que ampliem de diversas formas à
aprendizagem, sendo esta com
procedimentos práticos priorizados por
projetos e ações próprias do campo
cientifico.
O MUNDO DO TRABALHO: As ações
serão desenvolvidas para ampliar as
informações referentes às questões que se
inserem ao mundo do trabalho:
Desenvolverá estudos, debates, palestras
com especialistas de diversas áreas,
articulando assim uma diversidade temática
com a dimensão do trabalho. Atividades
práticas como visitas a empresas e
microempresas da cidade, visualizando além
da formação referente à educação
econômica, uma formação que contemple
também o solidário e o sustentável utilizado
dados que se inserem cotidiano de cada
aluno. Para isso também terão as oficinas
com profissionais, palestras diversas
envolvendo pessoas da comunidade, como
professor, costureiro, farmacêutico,
mecânicos, secretariado, comerciante, etc ou
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Jornal escolar - FANZINE; -Escola
Sustentável; -Voluntariado juvenil.

Protagonismo Juvenil

seja, buscar uma formação da identidade
social do aluno em busca de diferentes
trajetórias para sua formação profissional.
ESCOLA SUSTENTÁVEL: Organização de
grupos estudantis para cuidar do jardim e
incentivo ao cultivo da horta comunitária. VOLUNTARIADO JUVENIL: Serviços
voluntários na comunidade local e visitas no
Asilo, APAE e outros. Levar a esses locais
apresentações de músicas; leituras,
dramatizações, etc. - Desenvolver dinâmicas
diversas e atividades que possibilitem o
fortalecimento da autonomia e que realizem
com segurança a participação dos mesmos
em Grêmio Estudantil, Comissões referentes
ao Meio Ambiente, Projetos e Ações
diversas na Escola.

d) Rio de Janeiro - 625 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 243 escolas
contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (875º) – 2ª colocação na média
geral das escolas públicas do Rio de Janeiro

Dados
Código INEP: 33271208
Escola:CE JOSE LEITE LOPES
Município : RIO DE JANEIRO, Unidade Federativa : RJ, Rede : Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 378
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 40.000,00 ( Capital: R$ 12.000,00, Custeio R$ 28.000,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 46
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Estruturação e estabelecimento do
projeto de monitoria e reforço escolar
discente

Existe na escola um projeto que consiste em
promover espaços e tempos onde alunos
possam oferecer oficinas para outros alunos,
com o intuito de promover a autonomia e de
reforço escolar. As oficinas consistem em
aulas onde o conteúdo das aulas é trabalhado
em outras linguagens, a fim de que possa ser
compreendido melhor e de forma mais
intensa. Assim, funciona como um trabalho
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Compra de material para trabalhos
integrados em matemática

Iniciação Científica e
Pesquisa

Construção e aparelhamento de
laboratório de ciências

de reforço escolar mas também de inovação
do método de ensino, de criação de novas
metodologias de sala de aula para apreensão
dos mesmos conteúdos. Para este ano,
pretende-se ampliar e reafirmar este projeto,
adicionando às ações propostas o relato e
documentação (e provável publicação) desta
experiência de docência dos alunos, das
metodologias criadas e construídas por eles
e da integração dos planejamentos deles à
proposta pedagógica da escola,
horizontalizando as posições e inovando na
proposta de reforço. Para isto, a ideia é
oferecer a possibilidade do aluno que
ministra os encontros receber auxílio
transporte e alimentação através de bolsa de
monitoria. Esta ação, por depender de uma
primeira triagem a partir dos resultados das
avaliações dos professores, tem início
previsto para o segundo bimestre do ano,
estendendo-se por todo o período letivo com
encontros semanais. As datas podem variar
de acordo com a data de repasse da verba,
mas a ideia inicial é começar em Maio com
término em Dezembro de 2017.
Os estudos em matemática têm sido feitos
em relação com diferentes objetos de
aprendizagem e em integração com
diferentes disciplinas e produtos. Pretendese potencializar essa relação já existente,
tanto nas disciplinas obrigatórias em
matemática quanto nas eletivas, no futuro
currículo, adquirindo material de apoio
como prismas ou ferramentas de cálculo.
A primeira ação é a montagem do espaço. O
Laboratório funcionará como sala de aula
para as disciplinas que quiserem utilizá-lo,
mas também como espaço de uso comum de
estudo e prática dos estudantes e
professores. Além disso, poderá ser utilizado
para a realização de oficinas e de disciplinas
eletivas, após a reestruturação curricular da
escola. A importância do laboratório, assim
como a dos outros espaços de autonomia da
escola é não só pedagógica - com a
materialização do conhecimento teórico, o
encontro dos estudantes com o mundo em
sua forma mais analógica, a oportunidade de
observar os fenômenos que estudam nos
livros - mas também política: a construção
de espaços onde os estudantes possam
desenvolver seus próprios projetos e estudos
permite que o saber se torne um querer, uma
vontade, uma ação autônoma do educando.
A nova proposta curricular da escola, que se
baseia na estrutura de disciplinas eletivas,
precisa dessa autonomia e manejo do
próprio tempo da parte dos estudantes, o que
torna a construção do laboratório e dos
demais espaços previstos nesse PCR
essenciais para sua implementação plena. O
laboratório, bem como o espaço maker e o
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Organização de feira de ciências
integrada ao planejamento pedagógico.

Construção e manutenção de uma
pequena horta.

ateliê, tem o início de sua construção
previsto para a última semana de abril e
primeira semana de maio. A inauguração do
espaço será com uma oficina de química
para o cotidiano, e se dará no dia 20 de
maio. Tão logo esteja pronto, o laboratório
entrará em funcionamento imediatamente.
Para o Laboratório, será preciso comprar
ferramentas, objetos de estudo e material
suficiente para a realização do projeto de
reestruturação curricular da escola, que
espera-se que seja de um ano.
A partir das descobertas e experiências
realizadas ao longo do ano em disciplinas
obrigatórias e eletivas de ciências, pretendese organizar um momento de culminância,
onde todas sejam expostas e realizadas pelos
alunos para a comunidade escolar. A ideia é
que a feira de ciências seja organizada no
dia 16 de setembro - ou seja, com
desenvolvimento final ao longo do terceiro
bimestre do ano. Através das experiências
feitas no laboratório de ciências e na horta
os alunos se interessarão e escolherão
projetos pessoais. Não projetos que se
encerrem em si, como um vulcão com
erupção de vinagre, mas projetos que
representam invenções e inovações
verdadeiras, e aprimoramentos da vida em
comunidade e da escola. Ou seja, a ciência
vista não só como um conhecimento útil ou
interessante, mas transformador. No mesmo
dia, a feira servirá como evento de
disseminação do conhecimento, pois no
mesmo dia estará acontecendo uma reunião
de responsáveis, de modo que o
conhecimento de professores, alunos, mães e
pais se encontrará numa discussão onde
todos se movimentem.
A horta é um espaço de observação
científica e de contato com o mundo. O
primeiro passo para sua realização é a
aquisição dos materiais necessários para
uma primeira montagem coletiva. A
proposta é começar imediatamente a cultivar
a horta, utilizando tempos das aulas de
ciências e os poucos tempos vagos que os
estudantes têm no atual modelo curricular. A
partir do redesenho final do currículo
(apresentado em outra ação neste plano) a
horta será transformada em uma
oficina/disciplina eletiva do currículo e terá
seu próprio horário de manutenção e
cuidado. A princípio, entretanto, a horta será
uma atividade extra-classe e voluntária.
Através dela, projetos de biologia, química,
sustentabilidade, engenharia e física poderão
ser criados e desenvolvidos. A horta tem o
início de suas atividades previsto para a
segunda semana de maio, e cultivo semanal
e diário até o fim do ano. Tendo os materiais
e o tempo (garantido pela reestruturação do
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Mundo do Trabalho

Construção e aparelhamento de
oficina/espaço maker

currículo apresentada nesta PRC), é preciso
uma capacitação para cultivo da horta, que
acontecerá provavelmente durante
disciplinas eletivas de biologia, mas que
tangencia conteúdos de outras matérias.
Entretanto, as matérias eletivas só tem
previsão de serem estabelecidas ao longo da
segunda metade do ano. Portanto, até lá essa
capacitação será feita pontualmente, ou seja,
em oficinas e workshops voluntários que
acontecerão conforme o andamento e cultivo
da horta. O primeiro está agendado para o
momento de início da horta, na segunda
semana de maio, e outro para um mês
depois, na segunda semana de junho. Por
último, pretende-se construir um sistema
automático de irrigação, que desenvolva
conhecimentos em mecânica e ciências e
que facilite o trabalho com a horta. Não
sabemos quanto tempo essa construção pode
demorar, dado o tempo escasso e a não
existência ainda das disciplinas eletivas no
currículo. A estimativa é que seja o sistema
seja concluído somente em julho.
A oficina ou espaço maker, como tem sido
chamado, é um espaço de produção. Com
diversas ferramentas e materiais à
disposição, o estudante pode se envolver em
seus próprios projetos. A primeira ação é a
montagem do espaço. A oficina/espaço
maker funcionará como sala de aula para as
disciplinas que quiserem utilizá-la, mas
também como espaço de uso comum de
estudo e prática dos estudantes e
professores. Além disso, poderá ser utilizada
para a realização de oficinas e de disciplinas
eletivas, após a reestruturação curricular da
escola. O espaço maker já é uma ação
emergente do curso de multimídia em
diálogo com alguns professores do curso de
roteiro. Ambos os cursos não se restringem a
produção digital - pelo contrário, valorizam
cada vez mais a produção analógica como
ponto de partida para a digital - e demandam
este espaço há algum tempo. O curso de
programação também vai ser beneficiado, já
que a robótica é um componente curricular
que demanda material caro e espaço
destinado ao trabalho, o que será
contemplado nesta ação. O espaço maker,
bem como o laboratório e o ateliê, tem o
início de sua construção previsto para a
última semana de abril e primeira semana de
maio. Os alunos estão organizando uma
oficina de abertura, que servirá para
divulgação do espaço e para exemplo do uso
adequado. A oficina de lançamento do
espaço será a oficina de carrinho de rolimã,
e se dará no dia 20 de maio. Tão logo esteja
pronto, a oficina/espaço maker entrará em
funcionamento imediatamente. Para o
espaço maker, será preciso comprar

140

Visita a universidades públicas e
privadas e capacitação para a escolha
do curso superior

Protagonismo Juvenil

Reestruturação curricular do colégio:
remodelagem espacial e temporal das
disciplinas para o exercício pleno da
autonomia escolar

ferramentas e material suficiente para a
realização do projeto de reestruturação
curricular da escola, que espera-se que seja
de um ano.
Como a reestruturação curricular do colégio
visa entre outros objetivos fortalecer o
projeto de vida dos estudantes, o acesso à
universidade (de acordo com a carreira
escolhida) é parte muito importante desse
processo. Mesmo que para estabelecer um
norte em relação às matérias eletivas e
projetos pessoais que o estudante vá
desenvolver na escola. Por tudo isso,
desejamos levar o aluno da terceira série
para visitar possíveis futuros
estabelecimentos de estudo, em busca de
escolhas sempre autônomas e bem
fundamentadas para seu futuro e seu
presente. Estas visitas ocorrerão segundo o
calendário das universidades, que
disponibilizam dias específicos para a visita
dos estudantes. A previsão é de fazermos as
visitas nas quintas e sábados de agosto.
Todo o PRC proposto nesta plataforma gira
em torno dessa macro-ação. A proposta é, ao
longo do ano, estabelecer uma organização
do tempo, do espaço e do currículo da escola
para gerar um ambiente de completo
protagonismo juvenil. A proposta envolve,
de acordo com a nova reforma do Ensino
Médio e com as teorias mais
contemporâneas em educação, a organização
do currículo em disciplinas obrigatórias e
eletivas, ampliando o currículo na direção de
muitas possibilidades, de acordo com a
escolha de prioridades do aluno e da
criatividade do professor para criar cursos
eletivos interessantes e formativos. Para tal,
é preciso uma outra organização do espaço
escolar, com salas que possam ser utilizadas
pelos alunos para realizar seus projetos
pessoais e com tempos destinados a eles.
Assim, a partir da construção desses espaços
e das tecnologias necessárias para aproveitálos da melhor maneira no tempo e no
espaço, o novo currículo da escola
desenvolverá autonomia, competência e
solidariedade, como manda a LDB. O
redesenho do currículo foi atrasado devido à
redução da carga horária dos professores da
unidade, que impossibilita o encontro dos
professores para reuniões pedagógicas.
Assim, as discussões ocorrem de forma
muito mais lenta, adiando os prazos de
execução e conclusão de todas as ações
previstas nesse plano. De qualquer maneira,
após o acordo dos professores, as ementas
das disciplinas obrigatórias e eletivas serão
redigidas (também de forma mais lenta e
menos satisfatória, pois sem encontros
presenciais a integração entre as disciplinas
fica seriamente prejudicada); logo após,
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Criação de aplicativo da escola para
organização interna e aplicação do
novo currículo na prática cotidiana.

Compra de relógios de parede para as
salas.

experiências com escolha de horários serão
realizadas para levantar problemas e
dificuldades e, ao fim do ano, um modelo
estará pronto para ser aplicado. Assim, a
escola passará 2017 construindo esse
redesenho curricular que será aplicado,
enfim, em 2018.
Para que o aluno se torne responsável por
sua própria organização (frequência,
resultados, escolha de cursos eletivos,
comunicação com professores, etc),
pretende-se criar um sistema interno da
escola, que funcione como aplicativo para
aparelhos mobile e para computadores como é comum em universidades no Chile e
na Argentina. Assim, os alunos poderão ter
controle de sua vida escolar, e ao mesmo
tempo alimentarão um sistema que permita
que a coordenação e os professores possam
acompanhá-lo. Os professores também se
beneficiariam do sistema, realizando mais
facilmente ações como presença dos alunos
nas aulas, preenchimento digital dos diários
e consulta ao histórico dos alunos. A ideia é
que esse sistema digital interno possa ser
criado pelos próprios alunos da escola, de
modo que se valorize seu trabalho, o curso
técnico que estão cursando e gere para eles
portfólio. Esta ação valoriza os trabalhos dos
cursos de roteiro, multimídia e programação,
visto que o aplicativo será construído em
projetos de oficinas destes cursos técnicos e
através dos conhecimentos obtidos nestes
cursos. Como a oficina integrada dura o ano
inteiro e já que a proposta de redesenho do
currículo foi atrasada devido aos cortes na
carga horária dos professores, espera-se que
o aplicativo esteja pronto ao cabo de um ano
de trabalho. Estando pronto e testado, o
sistema interno da escola pode ser
disseminado para outras escolas que
decidam se organizar de forma semelhante,
possibilitando uma reestruturação em escala
maior, além de disseminação de práticas
inovadoras no Ensino Médio.
A nova proposta de currículo aposta no
protagonismo e na autonomia como
diretrizes para a formação dos estudantes.
Nesse sentido, contra os esquemas
behaviouristas que baseiam uma ideia de
escola heteronômica, o sinal sonoro que
anuncia o início e o fim das aulas será
extinguido, e para compensar, relógios serão
colocados nas paredes das salas de aula e
ambientes comuns. Assim, o estudante
passará a prestar mais atenção no tempo e
precisará se organizar conscientemente para
cumprir os compromissos que estabeleceu
para si. Os relógios serão comprados na
primeira semana de maio, na esperança de
que experiências com a ausência do sinal = e
posteriormente com a escolha dos horários,
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reestruturando a noção de tempo escolar possam ser realizadas ainda na primeira
metade do ano.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.785º) – 624ª colocação na
média geral das escolas públicas do Rio de Janeiro

Dados
Código INEP: 33090882
Escola:CE MAUA
Município : SAO GONCALO, Unidade Federativa : RJ, Rede : Estadual
Localização: Rural
Ano do CENSO:

2015

Alunos: 110
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 33.000,00 ( Capital: R$ 9.900,00, Custeio R$ 23.100,00 )
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 47
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

OBMEP e Projeto Matemática 360º

Estimular o interesse com aulas práticas e
objetivas, - Desenvolver o raciocínio lógico,
- Tornar os conteúdos ensinados mais
tangíveis, de forma a permitir melhor
compreensão pelo aluno. - Preparação dos
alunos para realização das provas da
OBMEP. - Desenvolvimento de atividades
para apresentação de trabalhos na
culminância do projeto Matemática 360º, a
se realizar no dia 26/08/2017. Desenvolvimento de atividades lúdicas no
aprendizado dos conteúdos matemáticos,
através de músicas, jogos, produção de
gráficos, etc. Cronograma e local: As
atividades serão desenvolvidas em sala de
aula, conforme aplicação do conteúdo. 1º
ano: Utilização de prancha para gráficos e
prancha trigonométrica para representação e
compreensão de funções (1º Grau, 2º Grau e
Exponencial) e esclarecimento do conteúdo
de trigonometria e círculo trigonométrico.
Confecção e medição de ângulos notáveis,
com a utilização de esquadros e
transferidores. 2º ano: Aplicação de funções
logarítmicas, com a utilização da prancha
para gráficos, no 1º bimestre. Nos demais
bimestres, serão aplicados os sólidos
geométricos, com o intuito de facilitar a
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Conhecendo o mundo através da leitura

compreensão de área e volume dos sólidos
(prisma, paralelepípedo, pirâmide, etc). 3º
ano: Nos 1º e 2º bimestres, serão utilizados
jogos abordando o conteúdo probabilidade.
Nos 3º e 4º bimestres, em Geometria
Analítica, serão utilizados as pranchas de
gráficos e trigonométrica. O instrumentos a
serem utilizados nas atividades acima
compõem o Kit laboratório Matemática para
o Ensino Médio, atende a uma turma de 30
alunos. No referido kit constam ainda os
seguintes itens: 8 Conjuntos com 20 Sólidos
para armar (sólidos Planificados) 8 Kits para
áreas e volumes 15 Pranchas
Trigonometricas 15 Ciclos Trigonométricos
com Triângulos (aluno) 15 Jogos: Mandala
Trigonométrica 8 Jogos: Roleta Matemática
8 Jogos: Probabilidado 8 Jogos Trigominó
15 Pranchas para Gráficos 15 Geoplanos
Circulares 8 Sólidos Geométricos em
Plástico 11 pçs 8 Jogos Jogando com a
algebra 1 Ciclo Trigonométrico com
Triângulos Imantados 1 Prancha para
gráficos Professor 1 Prancha Trigonométrica
Professor 1 Conjunto de Prismas e
Pirâmides + Cilindro Transparente – 8 pçs 1
Relações Métricas nos Triângulos
Retângulos grande (EVA professor) 1
Apostila completa com metodologia de
aplicação dos materiais do Laboratório 1
DVD Capacitação
Descobrindo o mundo através da leitura
Público-alvo: Alunos do Ensino Médio do
C. E. Mauá Justificativa: Observa-se que
grande parte dos alunos não possui o hábito
da leitura por motivos diversos. A falta deste
hábito torna-se prejudicial ao
desenvolvimento da oralidade e da escrita do
discente, que são fundamentais para melhor
aproveitamento escolar. Sendo assim, tornase de suma importância o trabalho
pedagógico no sentido de minimizar estas
dificuldades. Objetivo: - Proporcionar ao
aluno a oportunidade de ampliar seus
horizontes através da prática da leitura. Promover a aquisição de conhecimentos que
serão necessários no decorrer de sua
trajetória escola. Metodologia: O presente
projeto visa o trabalho de leitura durante
todo o ano letivo com os alunos do Ensino
Médio, motivando-os a frequentar
bibliotecas e a ler o maior número de livros
possível. No mês de setembro, os alunos que
tiverem lido o maior número de livros será
premiado em evento específico.
Cronograma: - Fevereiro: Organização
pedagógica para a implantação do projeto Março: Divulgação do projeto e início das
atividades - Setembro: Culminância do
projeto, com apresentação de cartazes, peças
teatrais e premiação para os alunos que
leram mais livros. Estratégias: - Os alunos
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Feira das Ciências - Integrando saberes
e vivências do cotidiano

das turmas deverão ler, pelo menos, um livro
por mês. - Ao fim de cada mês, será
realizada, em sala de aula, um evento para
que os alunos troquem experiências sobre as
leituras feitas. - Nessas trocas, os alunos
poderão recontar as histórias lidas por meio
de resenhas, cartazes, encenações, histórias
em quadrinhos, vídeos e outras formas que
acharem pertinentes. - As turmas escolherão
uma dessas apresentações para representar
seu trabalho no dia da culminância do
projeto. - Ambientação da biblioteca, com
reorganização do acervo em prateleiras e
armários.
FEIRA DAS CIÊNCIAS Objetivo: •
Incentivar a prática da pesquisa •
Despertar o interesse pela aquisição
do conhecimento • Correlacionar a teoria
com a prática científica no laboratório
Cronograma: os conteúdos serão
desenvolvidos durante as aulas e a
culminância será no dia 26/08/2017. Local:
pátio da escola e salas de aula Trabalhos a
serem apresentados: Educação Física:
Medição do IMC, conscientização sobre
alimentação saudável correlacionada ao
sedentarismo e suas consequências, tais
como: obesidade, hipertensão, diabetes, etc.
Incentivo à prática esportiva com oficinas
das diferentes modalidades. Biologia: •
Citologia (visualização de células
animais e vegetais) com a utilização do
microscópio, construção de maquetes com
massa de modelar, isopor e outros materiais.
Experimentos a serem realizados:
Identificação das células retiradas da
bochecha (célula animal) e de células
retiradas da cebola (célula vegetal). •
Nutrição - alimentação orgânica,
horta hidropônica, ervas medicinais,
desidratação, desnutrição infantil,
transtornos alimentares entre adolescentes:
bulimia e anorexia. Pesquisa na comunidade
sobre a ocorrência de casos. Construção de
gráficos a partir de estatísticas oficiais. •
Reprodução - estudo dos órgãos
genitais e dos métodos contraceptivos,
focando na questão da gravidez na
adolescência. Apresentação de peça teatral
abordando o tema. Peça: “Ligeiramente
grávida” - uma adolescente, em
acompanhamento pré-natal, conversa com
sua/seu médico sobre os motivos porque
engravidou. A peça fala também sobre a
saúde da mãe, o preconceito da sociedade e
os questionamentos sobre a vida futura de
mãe e filho. Química: Identificação de
substâncias químicas ácidas ou alcalinas,
com a utilização de pinça, reagentes
(fenoftaleína, fita de Ph, papel de tornassol),
tubos de ensaio, funil, Becker e outros
instrumentos que serão exigidos para a

145

Floresta da Tijuca - Conhecendo o
pulmão do Rio de Janeiro

Petrópolis: um passeio pelo passado
histórico, artístico e científico do Brasil

prática. Estas observações serão também
demonstradas por meio da análise de
substâncias encontradas na própria escola e
no bairro (piscinas, aquários, águas,
alimentos e até mesmo o solo). Física:
realização de experimentos contemplando as
diferentes áreas da Física, buscando associálas a outras disciplinas por meio da
observação das atividades desenvolvidas no
dia-a-dia:
Mecânica - Estudo do
movimento dos corpos associado à
aceleração, aplicando seus conceitos à
realização de atividades tais como:
caminhada (trajetória), corrida, futebol,
movimento de carros e veículos, etc
Dinâmica - Estudo da força correlacionado
aos três tipos de leis: inércia, aceleração e
ação-reação. Atividade integrada à Educação
Física aos jogos esportivos: cabo de guerra,
queda livre, etc
Termologia Estudo do calor e temperatura dos corpos, a
diferença de temperatura entre os países dos
Hemisférios Norte e Sul, escalas
termométricas em diferentes países. As
atividades serão apresentadas por meio de
maquetes, panfletos, painéis informativos e
banners confeccionados pelos alunos sob
orientação dos professores.
Aula-passeio à Floresta de Tijuca,
considerada a maior floresta urbana do
mundo. Objetivos: - Oportunizar a
observação da flora e fauna locais, bem
como a formação do solo. - Aliar
conhecimento e lazer. - Conscientizar acerca
da preservação dos bens naturais
Desenvolvimento da ação: - Aula expositiva
sobre a importância da Floresta da Tijuca,
que abriga o Mirante do Corcova e o
Monumento do Cristo Redentor. - Aula
expositiva de Biologia acerca dos biomas
existentes no Rio de Janeiro, e mais
específicamente no local a ser visitado. Visita ao Parque Nacional da Tijuca,
caminhada, banho de cachoeira,
contemplação das vistas e picnic.
Oportunizar maior conhecimento sobre
história do Brasil Imperial, por meio da
visitação ao Museu Imperial de Petrópolis,
da Igreja da Sé e do Palácio de Cristal, onde
se encontra grande parte da história do Rio
de Janeiro e do Brasil. - Proporcionar
visitação à casa de Santos Dumont, bem
como apresentar a história de sua vida e
obra, principalmente a invenção do avião. Visitar o Museu de Cera, onde se encontram
estátuas de cera, retratando grandes
personalidades do Brasil e do Mundo. Despertar o interesse pela fruição das artes,
a partir da observação da arquitetura e das
obras presentes nos locais a serem visitados.
Cronograma: Setembro (aguardando
confirmação dos Museus) Público-alvo:
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Mundo do Trabalho

Visita Acadêmica - como funciona a
universidade?

Protagonismo Juvenil

Olimpíadas Estudantis

3.5.

Alunos das turmas do 2º ano do Ensino
Médio Local: Cidade de Petrópolis, RJ
Como o trabalho será desenvolvido:
História: - Aula expositiva em sala. Pesquisa sobre o Império do Brasil - Visita à
cidade de Petrópolis, onde se encontra todo
o acervo sobre este período histórico. Física:
- Aula expositiva em sala sobre o inventor
Santos Dumont e a importância de seus
inventos no Brasil e no Mundo. - O estudo
da aplicação das leis da Física nos inventos
de Santos Dumont. Arte: - Aula expositiva
sobre as produções artísticas no período
imperial. - Observação das principais
características arquitetônicas da Igreja da Sé,
da Casa de Santos Dumont e do Museu
Imperial. - Percepção do material utilizado
durante a confecção das esculturas de cera.
Despertar nos estudantes a consciência do
estudo para a vida profissional; Oportunizar a vivência em uma
universidade, por meio de visita; Proporcionar a troca de experiências por
meio da interação com alunos e professores
universitários. Local: Universidade Veiga de
Almeida - Campus Tijuca Data: 23/03/2017
Estimular a autonomia; - Promover a
integração entre a comunidade escolar; Proporcionar a vivência da prática esportiva;
- Promover a experimentação da competição
e o desenvolvimento do espírito de equipe e
colaboração; - Estimular a motivação para o
aprendizado de conteúdos, por meio do
envolvimento do estudante em atividades
lúdicas; - Estimular o raciocínio lógico. Cronograma: 09, 10 e 11/10/2017 Esta ação
está integrada ao CIC - Cultura Corporal. O
Evento, sob orientação dos professores será
todo organizado pelos estudantes. - Divisão
dos alunos em comissões para a promoção
do evento - Divisão em equipes que
participarão das competições. Modalidades:
Handebol, vôlei, futsal, tênis de mesa,
xadrez, dama, corrida individual, corrida de
revezamento, queimada, cabo de guerra,
quizz, soletrando. *O valor da trave de
futebol, refere-se ao par.

Sul
a) Paraná - 425 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 269 escolas
contempladas pelo PROEMI

Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (4.680º) – 13ª colocação na
média geral das escolas públicas do Paraná
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Dados
Código INEP: 41024044
Escola:GASTAO VIDIGAL C E DR EF M PROFIS
Município: MARINGÁ, Unidade Federativa: PR, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 1.540
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 100.000,00 (Capital: R$ 30.000,00, Custeio R$ 70.000,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 48
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Promover a articulação entre todas as
áreas do conhecimento e,
consequentemente, com todas as
disciplinas que compõem o currículo
escolar, por meio de temáticas de
interesse geral e de conteúdos

Possibilitar ao coletivo da escola reflexões
acerca dos processos de ensino e de
aprendizagem, a fim de replanejar as ações
estabelecendo diálogo entre os demais
Macrocampos. Promover estudos, com
materiais impressos, para aprofundamento
teórico dos conteúdos específicos e
encaminhamento metodológico, e a partir
dos problemas identificados no processo de
ensino e de aprendizagem. Acompanhar a
permanência e a efetiva aprendizagem dos
alunos, analisando os dados de evasão,
abandono, reprovação e aprovação por
conselho de classe. Capacitação de
professores para uso de mídias e tecnologias
em sala de aula, nos diversos ambientes
escolares e laboratórios. Melhoria da
infraestrutura das salas de aulas e demais
espaços escolares (pintura, climatização,
murais e parte elétrica), para o
desenvolvimento do trabalho pedagógico.
Palestras com pais e/ou responsáveis para
discussão dos resultados internos e externos
das avaliações e a organização de estudo dos
alunos. Trabalho com textos, visando à
apropriação dos mecanismos de leitura e
escrita dos diversos gêneros textuais.
Reconhecer os diferentes estilos, produções
e obras literárias em diferentes momentos
históricos. Capacitação de professores na
busca de um trabalho sistematizado que
efetivem a leitura e problematizarão como
instrumentos da ação docente. Escrita e
reestruturação textual considerando a
ortografia, pontuação, acentuação, o nível de
linguagem, adequado ao contexto, além de
coesão e coerência. No encaminhamento
didático-metodológico das diversas
disciplinas fundado na leitura e na
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Fortalecer o processo de disseminação
das informações e conhecimentos
científicos e tecnológicos básicos.
Desenvolver atitudes, habilidades e
valores necessários à educação
científica e tecnológica dos estudantes.

Mundo do Trabalho

Propiciar ao educando, por meio dos
conteúdos presentes na disciplinas do
currículo, a compreensão das relações

problematizarão para ampliar e aprofundar
os conhecimentos específicos das diversas
disciplinas e propiciar o diálogo
interdisciplinar. Trabalho no laboratório de
matemática com geogebra. Reconhecer e
usar em sua forma oral e escrita símbolos,
códigos e nomenclatura da linguagem
matemática. Compreender as diferentes
representações e significados de números e
operações no contexto social.
Organizar ações que propiciem a
compreensão das relações entre teoria e
prática, cultura e trabalho, ciência e
tecnologia; bem como o desenvolvimento de
diferentes procedimentos teóricometodológicos da pesquisa nas quatro áreas
do conhecimento. Otimizar laboratórios e
outros espaços acadêmicos para
desenvolvimento de atividades de iniciação
científica e de pesquisa.Promover atividades
voltadas para a vivência, observação e coleta
de dados visando a sistematização do
conhecimento.Saída de campo para oficinas
in loco em museus, exposições e centros
culturais, com recursos próprios e/ou
parcerias com as demais Instituições. Esse
macrocampo estará articulado aos
macrocampos Leitura e Letramento;
Comunicação, Cultura Digital e Uso de
Mídias e Participação Estudantil. Realização
de experimentos em laboratórios (química,
física, informática e matemática) a partir dos
conteúdos abordados teoricamente em sala
de aula, desenvolvendo assim, atividades de
ilustração ou treinamento que possam
construir oportunidades de investigação,
aproximando o ensino da ciência e a
atividade científica. (Para o
desenvolvimento dessas ações será
necessário manter os laboratórios e
equipamentos conservados e em bom estado
de uso, sendo necessária a manutenção
constante, tais como: computadores, sistema
de som e datashows, bem como, instalações
de novos equipamentos). Viagem, para
pesquisa de campo, com alunos, professores
e funcionários do Ensino Médio, do período
noturno (quarenta e quatro pessoas) na
segunda quinzena de novembro, para
Curitiba com o objetivo de observar e
vivenciar experiências seguindo o seguinte
roteiro: Jardim Botânico, Parque do Tanguá
e Universidade Livre do Meio Ambiente que
são espaços que promovem ações e
reflexões sobre o meio ambiente e ecologia,
permitindo estudos sobre a preservação dos
ecossistemas economicamente sustentáveis.
Com vistas ao enriquecimento curricular nos
aspectos culturais e científicos.
Estimular o debate e o pensamento crítico,
nos diferentes períodos históricos,
considerando os desafios, possibilidades e
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de trabalho considerando a sua
contribuição em diferentes momentos
históricos e os conflitos existentes
nessas relações.

Protagonismo Juvenil

Incentivar a atuação dos estudantes em
atividades que oportunizem o
desenvolvimento pessoal, social, e de
vivência política no contexto escolar e
social.

expectativas da juventude atual diante das
contradições do mundo do trabalho, de
modo a contribuir para a escolha
profissional dentre as ofertas de formação
existente. Discussão de vídeos sobre a
sociedade atual e o mundo do trabalho.
Visitação à Mostra de Profissões. Palestras
com profissionais de diferentes áreas e/ou
estudantes da Instituições de Ensino
Superior. Oficinas de Engenharias, com
apoio da ONG Engenheiro Sem Fronteiras e
estudantes da Universidade Estadual de
Maringá, com módulos que envolvam as
Engenharias: Produção, Mecânica, Química,
Alimentos, Civil e Elétrica. Além disso,
estimular o interesse do estudante pelo
mundo do trabalho, por meio, de leituras em
livros, revistas, jornais e outras fontes de
noticias apropriadas, principalmente fazendo
uso de equipamentos midiáticos em espaços
multidisciplinares, para acessarem as TICs.
Fortalecer a atuação do Grêmio Estudantil
ampliando condições de participação no
contexto escolar, de modo a assegurar a
pluralidade e liberdade de manifestações dos
estudantes. Esse macrocampo estará
articulado aos macrocampos Leitura e
Letramento; Comunicação, Cultura Digital e
Uso de Mídias e Iniciação Científica e
Pesquisa. Participação em eventos que
envolvam Protagonismo Juvenil e o Grêmio
Estudantil, com recursos próprios. Criação
da Rádio Escola visando a dinamização das
informações entre os alunos, bem como
espaço de interação entre alunos, escola e
comunidade. Formação continuada para o
Grêmio Estudantil a partir de temáticas de
relevância para o entendimento da sociedade
e educação que temos e a que queremos. As
ações serão desenvolvidas a partir de
estudos e debates de textos e vídeos acerca
das temáticas abordadas. Melhoria na
infraestrutura da sala destinada ao Grẽmio
Estudantil (pintura, notebooks, sistema de
som, microfone, outros). Envolvimento da
diretoria do Grẽmio com a fomentação de
ações que envolvam a Rádio Escola.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (13.837º) – 411ª colocação na
média geral das escolas públicas do Paraná

Dados
Código INEP: 41095553
Escola: JOAO F NEVES C E DR EF M N PROFIS
Município: PALMITAL, Unidade Federativa: PR, Rede: Estadual
Localização: Urbana
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Ano do CENSO: 2015
Alunos: 344
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 40.000,00 (Capital: R$ 12.000,00, Custeio R$ 28.000,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 49
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Trabalho contemplando os gêneros
textuais, contextualizando com
situações problemas do cotidiano do
educando, propiciando uma
aprendizagem voltada para o
desenvolvimento da leitura e escrita e
amenizando os problemas de
alfabetização no EM.

pensamento lógico e o espírito crítico,
utilizados para identificar e resolver
problemas, formulando perguntas e
hipóteses, testando, discutindo e redigindo
explicações para os fenômenos e
comunicando suas conclusões aos colegas
para que elas sejam debatidas. Práticas
discursivas: Leitura, oralidade e escrita, bem
como, pesquisas no laboratório de
informática.Pesquisa científica com
diferentes fontes de revistas; GALILEU ,
VEJA, SUPER INTERESSANTE
CIÊNCIAS HOJE fato de serem revistas
interessantes torna um importante
instrumento de pesquisas com fontes
riquíssimas nas diferentes áreas do
conhecimento envolvendo o Mundo do
trabalho; Cultura corporal, Protagonismo
juvenil; Iniciação científica e pesquisa.Palestras, vídeos ,filmes que incluam
direitos humanos fundamentais,hábitos de
alimentação, higiene e atividade corporal
para o desenvolvimento das potencialidades
corporais do indivíduo, permitem
compreendê-los com os direitos humanos
fundamentais, higiene, alimentação cuidados
com o corpo e com a mente. Cultural
corporal; Protagonismo juvenil; Iniciação
científica. Desenhos com maquetes, plantas,
auto desenhos, autoimagem.
Pinturas(paisagens e autorretrato). Danças
com temas relacionadas ao patrimônio
cultural e social ex: Marina Elali: Eu vou
tentar sempre. Pois as danças e os esportes,
lutas, jogos e ginásticas compõem um
riquíssimo patrimônio cultural que deve ser
valorizado, conhecido e desfrutado pelos
nossos alunos do ensino médio com
atividades criadoras dentro dos diversos
contextos: Mundo do trabalho;Cultura
corporal; Protagonismo juvenil;Iniciação
científica e pesquisa. Músicas (Zé Ramalho
Vida de gado.Leitura de diferentes gêneros
textuais: textos jornalísticos e de revistas,
livros com os conteúdo interdisciplinar,
enfocando, inclusão, socialização
informatização e o mundo científico
discriminatória diante das manifestações e
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Fazer intervenções com a função de
desenvolver habilidades que permitam
ao aluno conhecer diferentes fontes de
pesquisa que o levem a analisar,
interpretar questionar diferentes fontes
de leitura por meio de gráficos
tabelas,encartes.

expressões dos diferentes grupos étnicos e
sociais e às pessoas que dele fazem parte.Jogos diversos, individuais e coletivos, que
visem melhorar cada vez mais aspectos
afetivo e também sociais dos alunos do
Ensino Médio ex: banco imobiliário,Pesquisas na internet. As danças, esportes,
lutas, jogos e ginásticas compõem um vasto
patrimônio cultural que deve ser valorizado,
conhecido e desfrutado, diante das
manifestações e expressões dos diferentes
grupos étnicos e sociais e às pessoas que
dele fazem parte.- Trabalho de campo
individual e em grupo. Além disso, esse
conhecimento contribui para a adoção de
uma postura não- preconceituosa,- Palestras;
vivência de situações de socialização e de
desfrute de atividades lúdica. hábitos de auto
cuidado e de construção de relações
interpessoais.- Conversa informal; Cultivo
de bons hábitos de alimentação, higiene e
atividade corporal e para o desenvolvimento
das potencialidades corporais do indivíduo,
permitem compreendê-los como direitos
humanos fundamentais.- Pesquisas com os
conteúdos numéricos, geométricos,
estatísticos e algébricos por meio de uma
proposta interdisciplinar. - Favorecer a
autonomia dos alunos para monitorar as
próprias atividades, regulando o esforço,
traçando metas, conhecendo as
potencialidades e limitações e sabendo
distinguir situações de trabalho corporal que
podem ser prejudiciais. Leitura interpretação
e resolução de situações problemas que
envolvam a próprias vivência do aluno e que
o façam realmente pensar, analisar, julgar e
decidir pela melhor opção enfocando o tema
MUNDO DO TRABALHO com gráficos
,tabelas, encartes.A metodologia será
baseada em: aulas expositivas dialogadas,
resolução de problemas e exercícios,
pesquisas de campo com o tema O MUNDO
DO TRABALHO e pesquisas bibliográficas,
trabalhos individuais e em grupos, utilização
de recursos tecnológicos. E aquisição de
Revistas em quadrinhos como: Filósofos em
Ação (Gal Ed.), Educar para Crescer (Abril)
e Pensadores em Educação (Abril).
Será trabalhado com textos falando sobre o
que é Iniciação Científica, a importância da
mesma para o educando.Como elaborar um
projeto de pesquisa de Iniciação Científica,
aulas expositivas, debates, seminários,
entrevistas, palestras, bem como, praticas no
laboratório de Biologia e Ciências; Passeios
ecológicos com coleta de material para
estudos em indústrias e rios do entorno dos
alunos;Realização de trabalhos para serem
apresentados em amostras e feiras de ciência
e tecnologia; Utilizar material impresso,
computador, livros, revista e construir
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Mundo do Trabalho

Desenvolver uma metodologia de
ensino e aprendizagem que priorize o
desenvolvimento da autonomia, a
cooperação, a participação social e a
afirmação de valores e princípios éticos
e democráticos.

atividades criadoras com jogos, danças,
pesquisas, enquetes, debates. Explorando
quais foram as principais mudanças que
ocorreram no mundo do trabalho, e com
relação aos jovens os cuidados que os
mesmos devem ter com o corpo. -Trabalhar
com filmes, slides, músicas, enfocando
como as mudanças tecnológicas ,social e
profissional estão interferindo no dia a dia
dos nossos jovens com relação a Iniciação
científica, cultura corporal e o protagonismo
juvenil. -Fazer intervenções de forma
interdisciplinar com a função de desenvolver
habilidades que permitam ao aluno conhecer
diferentes fontes de pesquisa que o levem a
analisar, interpretar questionar diferentes
fontes de leitura por meio de
gráficos,tabelas, encartes e situações
problemas na disciplina de matemática por
meio das principais fontes de trabalho e
renda em nosso município, estado e em
nossos país. - Desenvolver a criatividade e a
espontaneidade através das atividades
desenvolvidas dentro de um contexto social
e histórico com músicas. Ex: Tocando em
Frente de Almir Sater. - Estimular o espírito
participativo e colaborativo do aluno durante
o trabalho a ser desenvolvido com
palestras.Facilitar o aprendizado através da
linguagem própria dos nossos jovens e
adolescentes . - Desenvolver a criatividade e
a espontaneidade através das atividades
desenvolvidas dentro de um contexto social
e histórico que valoriza as diferenças.
Estimular o espírito participativo e
colaborativo do aluno durante o trabalho a
ser desenvolvido.
Contextualização dos conteúdos, com os
acontecimentos do cotidiano do aluno, a
partir da realidade global para a sua
realidade local e regional, ou seja, relacionar
a teoria com a prática. Aulas expositivas,
debates, seminários, entrevistas,
palestras.Explorar os conceitos matemáticos,
bem como, características tridimensionais, a
partir de esculturas, monumentos e obras
arquitetônicas presentes na paisagem na qual
o estudante está inserido.Fazer intervenções
de forma interdisciplinar com a função de
desenvolver habilidades que permitam ao
aluno conhecer diferentes fontes de pesquisa
que o levem a analisar, interpretar questionar
diferentes fontes do mundo do trabalho,
através de leitura por meio de gráficos,
tabelas,encartes e situações problemas na
disciplina de matemática, e demais
disciplinas de maneira interdisciplinar.
Situações problemas que envolvam a
próprias vivência do aluno e que o façam
realmente pensar, analisar, julgar e decidir
pela melhor opção enfocando o tema
MUNDO DO TRABALHO. Aprofundando
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Protagonismo Juvenil

Promover a formação integral dos
estudantes e fortalecer o protagonismo
juvenil com a oferta de atividades que
promovam a educação científica e
humanística, a valorização da leitura,
da cultura.

os desafios em relação ao mundo do trabalho
contemplando os principais desafios e
perspectivas da atual conjuntura frente a
essas questões e sua relação no mundo do
trabalho. oportunizando aos alunos
pensarem sobre o trabalho e a importância
da convivência e a relação da escola ao
futuro dos educandos e perspectivas
educacionais. A metodologia será baseada
em aulas expositivas dialogadas, resolução
de problemas e exercícios, pesquisas de
campo,pesquisas bibliográficas, trabalhos
individuais e em grupos, utilização de
recursos tecnológicos.
Realizar atividades que envolvam a própria
vivência do aluno e que o façam realmente
pensar, analisar, julgar e decidir pela melhor
opção enfocando o tema protagonismo
juvenil. A metodologia será baseada em:
aulas expositivas dialogadas, pesquisas de
campo com o tema e pesquisas
bibliográficas, trabalhos individuais e em
grupos, utilização de recursos tecnológicos ,
confecção de materiais, maquetes e outras
atividades que se fizerem necessárias e se
fizerem oportunas. Promovendo trabalhos
em Grupos e Seminários em que os
estudantes apresentam suas pesquisas e
análises em relação ao conteúdo. Visitas a
Museus, câmara municipal, exposições
artísticas e culturais. Levar os educando a
discussão sobre os valores sociais, éticos e
culturais presentes no cotidiano dos
estudantes. Realizar apresentações artísticas
com o objetivo de incentivar ações dos
projetos de vida dos estudantes e atuação,
organização juvenil nos seus processos de
desenvolvimento pessoal, social e de
vivência política,através de produção de
paródias e teatros que demonstram como
nossa sociedade convive com suas
diferenças culturais.Oportunizando uma
metodologia de ensino e aprendizagem que
priorize o desenvolvimento da autonomia, a
cooperação, a participação social e a
afirmação de valores e princípios éticos e
democráticos. - Procurar estabelecer os
aspectos afetivos de: relacionamento
pessoal, valorizando e respeitando as
questões de diversidade, cidadania de gênero
na escola por meio da responsabilidade
individual e coletiva. - Desenvolver ações
junto ao Grêmio Estudantil, com a finalidade
de estreitar os laços de amizades entre os
alunos através de atividades e dinâmicas
criadoras de forma interdisciplinar com o
intuito de conscientizar sobre a problemática
de violência, e ao mesmo tempo elaborar um
documentário com a participação dos
educandos para que os mesmos demonstrem
a sua realidade, relatando sua rotina diária,
procurando identificar os fatores que podem
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interferir em sua vida escolar, familiar,
social e no mundo do trabalho.

b) Santa Catarina - 448 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 141 escolas
contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (5.719º) – 12ª colocação na
média geral das escolas públicas de Santa Catarina

Dados
Código INEP: 42056756
Escola:EEB JOSE MARCOLINO ECKERT
Município: PINHALZINHO, Unidade Federativa: SC, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO:2015
Alunos: 344
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 56.000,00 (Capital: R$ 16.800,00, Custeio R$ 39.200,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 50
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

AÇÕES

ATIVIDADES

Aprofundar conhecimentos na
matemática, ciências humanas e da
natureza e linguagens, através de
oficinas e grupos de monitoria que
serão desenvolvidas por áreas do
conhecimento.

*desenvolver oficinas de Leitura e Produção
Textuais de Linguagem e Língua
Estrangeira; *oficina de Matemática para
trabalhar com recursos pedagógicos
diferenciados (jogos, aplicação de práticas
de probabilidade); *realizar estudos de
práticas biológicas e químicas nos
laboratórios a fim de compreender
conteúdos vistos em sala de aula; *parcerias
com Instituições Superiores para observação
em campos experimentais; *elaborar
atividades contextualizadas de acordo com
os conteúdos e práticas realizadas em sala;
*promover formação e capacitação de
professores para a utilização de novas
metodologias; *planejar, organizar e aplicar
simulados por área do conhecimento
preparando os alunos para o ENEM e
demais exames. *adquirir computadores
para uso dos professores em sala de aula
oportunizando a buscar de uma série de
oportunidades, facilitando e até mesmo
agilizando a dinâmica das aulas e do
professor aumentando a gama de ideias e
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Iniciação Científica e
Pesquisa

Estimular os alunos a desenvolverem
práticas de pesquisa científica que
possam ser aplicadas em seu cotidiano,
de modo a levar os mesmos ao
conhecimento do mundo tecnológico.

Mundo do Trabalho

Oportunizar meios para criar práticas
sustentáveis de preservação dos
espaços ocupados pelo homem
desenvolvendo gerações preocupadas
com o futuro do planeta.

Produção e Fruição das
Artes

Desenvolver ações interdisciplinares
entre as diferentes áreas do
conhecimento contemplando as várias
formas de produção das artes.

acesso a informações, principalmente as
informações mais recentes.
*realizar pesquisas de campo, pesquisa
bibliográfica e pesquisa de estudo de caso
através de projetos interdisciplinares como:
Feira das Profissões - histórico das
profissões, cálculo dos espaços para cada
profissão na feira. *promover a exposição
dos resultados das pesquisas científicas e
estudo de casos; *organizar oficinas com
palestras de profissionais das diferentes
áreas; *desenvolver pesquisas sobre
problemas locais com temas relacionados ao
COMVIDA; *desenvolver projetos de
reestruturação ambiental do espaço escolar herbário-jardinagem; *equipar as Sala
Ambientes com materiais correspondentes
às áreas do conhecimento para as aulas
práticas.
*organizar mesas redondas (debates) com
profissionais de várias áreas para que os
alunos amadureçam suas habilidades e
escolhas profissionais; *promover visitas às
empresas visando conhecer projetos de
sustentabilidade; *realizar pesquisas de
campo sobre Êxodo Rural e suas
consequências; * organizar a Feira das
Profissões desenvolvendo ideias de
sustentabilidade e para a escolha da área de
formação profissional; *desenvolver
projetos de reciclagem do lixo para criar um
meio ambiente mais equilibrado;
*programar visitas às empresas que
trabalham com reciclagem para desenvolver
práticas de cuidados com o ambiente;
*proporcionar estudos sobre a importância
de cada profissão, buscando valorizar as
diferentes profissões; *compreender os
processos de produção bem como as
inovações tecnológicas no meio industrial;
*entender os processos químicos e também a
sua importância na produção e conservação
dos alimentos; *entender o desenvolvimento
econômico a partir de conceitos como
importação e exportação e volume de
produção. *as visitas serão realizadas com
os alunos da terceira série do ensino médio
inovador, num total de 50 alunos e 3
professores.
*articular o conhecimento artístico,
científico, tecnológico e histórico numa
perspectiva interdisciplinar, desenvolvendo
o espírito investigativo e pesquisador;
*oportunizar ao educando a se colocar no
lugar do outro através de peças teatrais
experimentando assim um novo mundo;
*utilizar a diferentes formas de apresentação
para sistematizar e compreender os
conteúdos trabalhados; *identificar
diferentes possibilidades de técnicas,
gêneros e modos de composição teatral em
diferentes espaços; *compreender os
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elementos que estruturam e organizam a arte
e sua relação com o movimento artístico no
qual se originam sua função social e
ideológica de veiculação e consumo;
*compreender e utilizar a arte, mantendo
uma atitude de busca pessoa e/ou coletiva,
articulando a percepção, emoção,
investigação, reflexão ao realizar a fluir nas
diversas produções artísticas; *experimentar
e conhecer materiais, instrumentos e
procedimentos artísticos em artes visuais,
música, dança e teatro, de modo a utiliza-los
nos trabalhos pessoais, identificando,
interpretando e relacionando-os com a
produção, divulgação e consumo; *construir
uma relação de autoconfiança com a
produção artística pessoal e o conhecimento
estético, respeitando a própria produção e
dos colegas, sabendo receber e elaborar
críticas; *relacionar o conhecimento artístico
com as produções do cotidiano do aluno;
*reformar e adequar os espaços de
convivência (biblioteca, área verde e área
coberta) para uso dos alunos no intervalo do
almoço na escola.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.227º) – 443ª colocação na
média geral das escolas públicas de Santa Catarina

Dados
Código INEP: 42034329
Escola:EEB MANOEL CRUZ
Município: SAO JOAQUIM, Unidade Federativa: SC, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 208
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 30.000,00 (Capital: R$ 9.000,00, Custeio R$ 21.000,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 51
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

ATIVIDADES

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Oferecer Curso de Formação
Continuada para os professores que
atuam no Ensino Médio e equipe
gestora, visando dinamizar a prática
pedagógica através do planejamento
participativo.

Oferecer, em parceria com Universidade da
região, curso de Formação por área de
conhecimento, através de oficinas, visando
novas metodologias para realizar
planejamento integrado; com objetivo de
dinamizar o currículo e a prática pedagógica
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Fomentar o uso da biblioteca,
proporcionando maior acesso a obras
literárias solicitadas pelo ENEM e
principais vestibulares, além de
incentivar o hábito da leitura

Promover dia de encontro da
Comunidade Escolar

Promover viagem de estudos para
curso técnico em Hospedagem.

Realizar viagem de estudos para o
curso Técnico em Hospedagem.

Realizar Feira do conhecimento
incentivando os alunos a buscarem
novas descobertas, bem como, por em
prática algumas das teorias vistas em
sala de aula nas diversas áreas do
conhecimento.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Realizar a Semana do meio Ambiente.

para a realização de atividades que
permeiem todas as disciplinas curriculares.
Com carga horária de 08 horas, para 40
profissionais da educação,sendo professores
e equipe gestora, que atuam no Ensino
Médio.
Realizar Evento Cultural com os alunos do
Ensino Médio, através do Sarau Literário
onde apresentarão poesias, contos, crônicas
e músicas, destacando autores nacionais,
regionais e locais, incluindo autoria de
estudantes. Esta atividade visa desenvolver a
produção de textos e contribuir para a
melhoria da oralidade e escrita.
Promover palestras à comunidade escolar
tais como: familiares de estudantes, pais e
alunos sobre temas pertinentes ao convívio
social e as temáticas que envolvem
atualmente toda a comunidade escolar, tais
como: Bullying, violência, influência das
mídias, família e outros que possam
contribuir para o aprendizado dos alunos e
auxiliem os pais na orientação de seus filhos
bem como nortear a escola para contribuir
na formação dos educandos.
Viagem técnica à Serra do Rio do Rastro
para 02 professores, 01 gestor, 01 ATP e 16
alunos com o objetivo de entender sobre
potencial turístico da região e acompanhar o
evento de corrida da Mizuno. Integrar a
teoria estudada em sala de aula com a
prática.
Viagem para 16 alunos, 02 professores, 01
gestor e 01 ATP, para realizar estudos do
potencial turístico e cultural de Urubici e
região.
Realizar a Feira do conhecimento para que
os alunos possam por em prática algumas
das teorias vistas em sala de aula, tais como:
Luzes, círculo cromático e cinema na
disciplina de artes, estatísticas em
matemática, meio ambiente, corpo humano,
célula, fungo e reinos dos seres vivos em
biologia; torturas medievais e fosseis em
história, cálculo estrutural e geradores de
energias em física, além de outros, com o
auxílio das linguagens e das tecnologias.
Trabalhar juntamente com os alunos para
que seja reafirmada a consciência da
importância de preservar o meio ambiente
(Biologia). Observar, in loco, o espaço
geográfico, analisando as transformações
causadas pelo ser humano e levantar
soluções para manter o meio em que
vivemos saudável, promovendo a qualidade
de vida (Geografia e Biologia); filmes
educativos com mensagens da importância
da preservação (Filosofia, Sociologia,
Artes); palestras com técnicos ambientais
(Biologia); criar folders de conscientização
(LP, Biologia, Matemática, Geografia,
Artes). Sensibilizar a comunidade escolar,
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Desenvolver aulas práticas nos
laboratórios de Física, biologia,
Química, Matemática e Informática
despertando a curiosidade e o interesse
pela pesquisa científica.

Promover viagem às universidades
Uniplac e UDESC,na cidade de Lages,
com os alunos dos terceiros Anos do
Ensino Médio, para conhecimento das
possibilidades de profissionalização
oferecidas nas instituições de Ensino
Superior.
Mundo do Trabalho

Promover a semana das profissões para
o Ensino Médio.

Produção e Fruição das
Artes

Realizar evento cultural com
apresentações que envolvam música,
dança, teatro, poesia, trabalhos
manuais, leitura e produção textual.

através de palestras, de que pequenas ações
cotidianas promovem a conservação do
Meio Ambiente e de que todos têm
responsabilidade na questão ambiental.
Chamar atenção da comunidade escolar para
o uso de agrotóxicos e produtos químicos
nocivos à saúde, presentes em nossa
alimentação.
Manter diariamente aulas nos laboratórios de
física, química, matemática, informática e
biologia fomentando a pesquisa sobre o
corpo humano, seres vivos, células, a
composição do solo e rochas, manusear
objetos como sólidos geométricos e ver na
prática o volume, distancia, destilação,
fermentação, reações químicas e outros.
Contratação de 02 ônibus para transportar 51
alunos, 01 gestor, 03 professores e 01 ATP,
sendo os professores, um de cada área do
conhecimento. Oferecer almoço e lanche
para os 56 participantes da viagem de
estudos, na cidade de Lages. Após os alunos
deverão produzir relatórios descritivos,
explanando sobre o aproveitamento da
viagem em relação ao direcionamento
vocacional de cada estudante.
Promover palestras e depoimentos de
profissionais aos estudantes para
conhecerem melhor sobre as profissões
apresentadas e pesquisadas; Realizar
pesquisa a campo observando as diversas
profissões, através de roteiro de estudos;
Pesquisar nas mídias e na própria
comunidade os profissionais que estão em
falta; Contribuir para a futura escolha
profissional dos estudantes.
Realizar o CruzArt com a participação dos
alunos do Ensino Médio. Festival no qual
acontecerão: o Sarau Literário com
apresentações de poesias, contos, crônicas,
teatros e músicas, destacando autores
nacionais, regionais e locais, incluindo
autoria de estudantes. Esta atividade visa
desenvolver a produção de textos e
contribuir para a melhoria da oralidade e
escrita. Conhecer os principais autores e
obras literários de nível nacional, regional e
local. Levar os alunos a pesquisar
reconhecer e apresentar à comunidade
escolar a influência da dança, da música, da
gastronomia, do artesanato e do vestuário no
cotidiano de cada um.

c) Rio Grande do Sul - 809 escolas públicas com média do ENEM divulgadas e 640
escolas contempladas pelo PROEMI
Escola participante do PROEMI com melhor média no ENEM 2015 (4.092º) – 11ª colocação na
média geral das escolas públicas do Rio Grande do Sul
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Dados
Código INEP: 43038603
Escola:COL ESTADUAL MIGUEL LAMPERT
Município: CANOAS, Unidade Federativa: RS, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 302
Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 40.000,00 (Capital: R$ 12.000,00, Custeio R$ 28.000,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 5h
Quadro 52
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Aquisição de equipamentos eletrônicos
para ações pedagógicas.

Iniciação Científica e
Pesquisa

Aquisição de materiais para a pesquisa
e iniciação científica dos alunos.

Mundo do Trabalho

Aquisição de equipamentos eletrônicos
para a melhor apresentação do mundo
do trabalho ao jovem.

Protagonismo Juvenil

Aquisição de materiais para melhor
desenvolver as competências pessoal,
social, produtiva e cognitiva de nosso
aluno.

ATIVIDADES
Compra de conjunto de carteiras escolares
para melhor acondicionamento dos
discentes.
Compra de Ar condicionado para melhoria
do ambiente.
Compra de marcador de quadro branco.
Tintas para pintura do prédio.
Réguas de 30 cm para uso nas aulas de
matemática.
Compra de grampeadores para uso dos
professores e secretaria
Compra de cola, tesoura, lápis de cor, fita
adesiva, percevejo, folhas A4, rolo de papel
pardo e grampos para grampeador.
Compra de reatores e lâmpadas para uma
melhoria das salas de aula.
Compra de garrafas térmicas
Compra de Tv 20para fins pedagógicos.
Instalação de aparelhos Datashow.
Compra caixa de som para atividades
lúdicas e eventos pedagógicos.
20h de formação pedagógica para os
profissionais da escola em 5 encontros.
Transporte para saída de campo para fins
pedagógicos.
Aquisição de mesa de ping-pong para fins
pedagógicos; Bola(s) de futebol de salão;
Bola(s) de vôlei; Bola(s) de basquete;
Rede(s) para tênis de mesa; Raquete(s) para
tênis de mesa.

Escola participante do PROEMI com pior média no ENEM 2015 (15.772º) – 809ª colocação na
média geral das escolas públicas do Rio Grande do Sul
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Dados
Código INEP: 43051162
Escola:EEEM PE JOAO BAPTISTA REUS S J
Município: DEZESSEIS DE NOVEMBRO, Unidade Federativa: RS, Rede: Estadual
Localização: Urbana
Ano do CENSO: 2015
Alunos: 109

Recursos EMI / Recursos previstos: R$ 42.000,00 (Capital: R$ 12.600,00, Custeio R$ 29.400,00)
Síntese da Proposta de Redesenho Curricular (PRC) – 7h
Quadro 53
CAMPOS DE
INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIOS)

AÇÕES

Acompanhamento
Pedagógico (Língua
Portuguesa e
Matemática)

Clube de Leitura-Língua Portuguesa.
Fórum de matemática

Iniciação Científica e
Pesquisa

Viagens a empresas e universidades.
Palestras.

Mundo do Trabalho

Protagonismo Juvenil

Visitação.

Fórum de debates.

ATIVIDADES
Fórum de matemática: jogos educativos,
simulados, intercâmbios, grupos de
pesquisa.
Clube de Leitura: releitura de obras
literárias.
Produções diversas e sistematizações.
Visitações culturais.
Viagens de pesquisas e conhecimentos em
empresas e universidades.
Palestras educativas.
Visitação a diferentes setores profissionais
para maior conhecimento do mercado de
trabalho.
Proporcionar fórum sobre assuntos
relevantes aos projetos de vida dos
estudantes, fortalecendo suas relações
sociais.
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4. ATIVIDADE 1 - ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE REDESENHO CURRICULAR
DAS ESCOLAS DO PROEMI

A partir da análise das Propostas de Redesenho Curricular (PRC) das escolas do PROEMI
selecionadas, foi possível verificar que nem todos os estabelecimentos de ensino apresentam o mesmo
entendimento sobre os encaminhamentos dos Campos de Integração Curricular (CIC), o que faz parte
da aplicação da política no contexto da prática. É importante ressaltar que as políticas não são apenas
recebidas e implementadas na prática, mas são reinterpretadas e recontextualizadas, pois
“profissionais não confrontam os textos políticos como leitores ingênuos; eles vêm com suas
histórias, experiências, valores e propósitos próprios [...]” (BOWE; BALL; GOLD, 1992, p. 22).
Desse modo, a seguir são apontados os principais elementos que suscitaram reflexão com
relação as PRCs das escolas e o que objetiva o PROEMI em seus documentos norteadores.

4.1.

Norte

No âmbito da região Norte, composta por 7 estados – Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia,
Amapá, Pará e Tocantins – verificou-se no PRC das 13 escolas analisadas um atendimento satisfatório
aos objetivos gerais do PROEMI. A seguir serão destacadas as características das PRCs que justificam
o conceito de aplicação satisfatória do Programa.
Foi possível perceber, ao analisar o conteúdo das PRCs, que os professores compreenderam a
proposta do PROEMI, todavia observou-se, na proposição das ações e atividades dos CICs,
generalidade e amplitude, faltando uma definição mais precisa dos conteúdos e atividades que está
sendo proposto no processo de reformulação curricular. A maioria dos CICs não apresenta aspectos
inovadores e ainda está bastante vinculado a uma concepção tradicional do ensino, tendo inclusive
equívocos no ponto de vista intelectual e metodológico de algumas propostas, como por exemplo
uma escola que definiu como ação “fomentar a partir da linha de produção em massa (Henry Ford) o
espirito empreendedor, instigando o aluno para confecção de produtos alimentícios”. A referida ação
possui problema de ordem intelectual e pedagógica. Como a linha de produção em massa pode
fortalecer o espírito empreendedor? Como a linha de produção pode instigar o aluno a produzir
alimentos? A linha de produção está datada e necessita sim de reflexão, mas não da maneira proposta.
Nesta escola e na maioria das escolas da região analisadas, nos deparamos com um grave problema:
a precária formação de professores no Brasil.
Observou na região Norte que a maioria das escolas pesquisadas adotaram a jornada de 5h
diárias (8 estabelecimentos escolares) e a minoria de 7h (5 estabelecimentos escolares). Verificou-se
nas PRCs, que as escolas da região Norte enfrentam o problema da ampliação de carga-horária, pois
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algumas apontam para a realização do PROEMI como um projeto de contraturno ou mesmo de finais
de semana e feriados, fato preocupante, mas previsível diante da situação do Programa que coloca o
aumento de carga-horária como contrapartida dos estados. Tal situação dificulta a experiência de
ampliação da jornada escolar numa perspectiva integral, já que não há garantia de carga-horária dos
professores e garantia de lotação do docente em uma única escola.
Destaca-se também que a maioria das escolas da região Norte, 12 das 13, adotaram os
seguintes CICs: Acompanhamento Pedagógico, Iniciação Científica e Pesquisa e Mundo do Trabalho.
Dentre as 13 escolas, o Protagonismo Juvenil foi adotado por 8, a Produção e Fruição das Artes por
3 e a Cultura Corporal por 2. No âmbito do Acompanhamento Pedagógico observou-se que as escolas
possuem propostas mais bem definidas, talvez por se tratar de uma atividade mais comum ao cenário
escolar, porém atividades tradicionais vinculadas as práticas pedagógicas teóricas mais comuns da
sala de aula.
No CIC Iniciação Científica e Pesquisa as escolas apresentaram mais dificuldade na
elaboração das ações e atividades, muitas vezes propondo mais atividades teóricas em sala de aula.
Todavia, algumas escolas apresentaram projetos interessantes e relacionados com a proposta do
PROEMI em pensar sobre a produção do conhecimento vinculando teoria e prática, como por
exemplo o Projeto AfroArt, Projeto Água Pura, Projeto Reativação e ampliação dos Jardins da Escola,
Projeto Quem sou eu no futuro, Projeto Física, Projeto Práticas sustentáveis na escola e Projeto
Adolescência.
No CIC Mundo do Trabalho há um predomínio do uso da Mostra de Profissões como principal
metodologia de debate sobre a oferta de formação profissional. Verificou-se um limite dos
professores na inovação deste CIC, assim como no Protagonismo Juvenil, em que predomina, na
maioria das escolas, a constituição ou reativação do Grêmio Estudantil. Neste CIC não são
apresentadas ideias novas para trabalhar o Protagonismo Juvenil, há uma visível estagnação
intelectual e metodológica para propor ações e atividades diversificadas para os alunos; apenas uma
escola no Amazonas apresentou uma atividade voltada para a discussão de gênero no âmbito do
Protagonismo Juvenil.
Com relação a Produção e Fruição das Artes e a Cultura Corporal, observou-se a dificuldade
das propostas em aliarem tal CIC com realidade local dos municípios e da região. O Norte possui
uma grande riqueza cultural que pode ser utilizada a favor da aprendizagem, do desenvolvimento do
senso estético e da relação entre corpo e emoção, que pode ser aproveitado pela escola. Por fim,
verificou-se também que o fato das escolas possuírem as melhores ou piores notas no ENEM (2015)
não foi um fator determinante para maior ou menor qualidade da PRC, que no geral, na região Norte,
apresentou-se satisfatória, mas com pouca inovação. As escolas do Acre e Amazonas foram aquelas
com as PRCs de melhor qualidade intelectual e metodológica.
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4.2.

Nordeste

No âmbito da região Nordeste, composta por 9 estados – Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia – também se verificou atendimento
satisfatório aos objetivos gerais do PROEMI, em que as escolas evidenciam que compreenderam as
ideias do Programa, todavia possuem dificuldade para executá-lo no encaminhamento das ações e
atividades.
Observou-se na proposição das ações e atividades dos CICs, a generalização também presente
na região Norte. Diferentemente da região Norte, a maioria das escolas pesquisadas no Nordeste (10
dos 18 estabelecimentos de ensino) adotaram a jornada de 7h diárias. Não houve menções ao uso do
contraturno, finais de semana e feriados, deixando indefinido a forma da ampliação da jornada escolar
que estão praticando. A maioria das escolas, 12 das 18, também adotaram os 4 CICs mais recorrentes
da região Norte: Acompanhamento Pedagógico, Iniciação Científica e Pesquisa, Mundo do Trabalho
e Protagonismo Juvenil. A Comunicação, Cultura Digital Uso de Mídias foi adotada por 4 escolas e
Línguas Estrangeiras foi adotado por 2.
No âmbito do Acompanhamento Pedagógico, assim como na região norte, foi observado que
as escolas possuem propostas mais bem delineadas com relação aos conteúdos que norteia as ações e
as atividades. No CIC Iniciação Científica e Pesquisa as escolas, em sua maioria, enfatizaram a prática
do trabalho de campo, propondo práticas como forma de produção científica. Neste CIC destacaramse projetos do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte.
No CIC Mundo do Trabalho, assim como no Norte, há um predomínio do uso da Mostra de
Profissões como principal metodologia de debate sobre a oferta de formação profissional. E no
Protagonismo Juvenil, na maioria das escolas, predomina as atividades relacionadas ao Grêmio
Estudantil. No CIC Línguas Estrangeiras predomina as ações e atividades vinculadas a língua inglesa,
com o auxílio da música como recurso metodológico. No CIC Comunicação, Cultura Digital e Uso
de Mídias as propostas estão vinculadas, principalmente, ao uso da tecnologia para a divulgação de
informações, uma concepção restrita da educomunicação, que prevê não apenas o uso da tecnologia,
mas a problematização de tais ferramentas no contexto atual da sociedade, como aponta o documento
orientador do PROEMI (BRASIL, 2016b).
Assim como na região Norte, o fato das escolas possuírem as melhores ou piores notas no
ENEM (2015) não foi um fator determinante para maior ou menor qualidade da PRC, que no geral,
apresentou-se satisfatória, mas com pouca inovação e profundidade intelectual e metodológica. As
escolas pesquisadas no Nordeste apresentaram PRCs semelhantes, não havendo destaques positivos
entre os estados.
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4.3.

Centro-oeste

No âmbito da região Centro-oeste, composta por 3 estados – Mato Grosso, Goiás e Mato
Grosso do Sul – e pelo Distrito Federal, verificou-se o atendimento satisfatório aos objetivos gerais
do PROEMI, em que as escolas evidenciam que compreenderam as ideias do Programa, mas possuem
dificuldade para executá-lo na proposição das ações e atividades, relacionando-se com os limites da
formação de professores no Brasil.
Assim como nas outras regiões, as escolas do Centro-oeste também apresentam ações
genéricas, o que dificulta a avaliação do conteúdo e das atividades dos CICs. A maioria das escolas
pesquisadas adotaram a jornada de 5h diárias (7 dos 8 estabelecimentos de ensino). Não houve
menções ao uso do contraturno, finais de semana e feriados, deixando indefinido a forma da
ampliação da jornada escola que estão praticando, inviabilizando o entendimento do processo de
incorporação dos CICs no currículo.
Todas as escolas adotaram os mesmos CICs obrigatórios: Acompanhamento Pedagógico,
Iniciação Científica e Pesquisa, Mundo do Trabalho e Protagonismo Juvenil. No âmbito do
Acompanhamento Pedagógico, assim como nas outras regiões, foi observado que as escolas
apresentam ações e atividades definidas, explicitando de modo mais claro como os objetivos serão
alcançados dentro de cada conteúdo. No CIC Iniciação Científica e Pesquisa as escolas enfatizaram
a prática do trabalho de campo, aproveitando a diversidade local, como orienta o PROEMI, para a
produção do conhecimento.
No CIC Mundo do Trabalho, além do uso da Mostra de Profissões como metodologia, também
foram apontadas visitas e parcerias como universidades públicas, Sistema S7 e empresas privadas. No
CIC Protagonismo Juvenil, na maioria das escolas, predomina as atividades relacionadas ao Grêmio
Estudantil e elaboração de jornal escolar; em uma única escola, localizada no Distrito Federal, há uma
atividade vinculada a discussão das questões de gênero. Ao final, destaca-se, no âmbito das escolas
pesquisadas, que o fato das escolas possuírem as melhores ou piores notas no ENEM (2015) não foi
um fator determinante para maior ou menor qualidade da PRC.

7

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço
Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Social do Transporte (SEST), Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE).
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4.4.

Sudeste

No âmbito da região Sudeste, composta por 4 estados – Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo e Rio de Janeiro – verificou-se atendimento satisfatório aos objetivos gerais do PROEMI, em
que as escolas demonstram que compreenderam as ideias do Programa. Trata-se da região que
apresenta, em comparação com as outras regiões, as PRCs mais bem elaboradas, com ações e
atividades delimitadas e exemplificadas quanto aos conteúdos e metodologias.
Com relação a jornada escolar, verificou-se que 7 das 8 escolas adotaram as 5h diárias. No
âmbito das escolas do Sudeste não houve menções ao uso do contraturno, finais de semana e feriados,
deixando indefinido a forma da ampliação da jornada escola que estão praticando. A maioria das
escolas, 6 das 8, adotaram os 4 CICs mais recorrentes entre todas as regiões: Acompanhamento
Pedagógico, Iniciação Científica e Pesquisa, Mundo do Trabalho e Protagonismo Juvenil. A
Comunicação, Cultura Digital Uso de Mídias foi adotada por 4 escolas.
No âmbito do Acompanhamento Pedagógico, assim como nas outras regiões, foi observado
que as escolas possuem propostas mais claras sobre o conteúdo, as ações e as atividades. No CIC
Iniciação Científica e Pesquisa as escolas propuseram, predominantemente, feiras de ciências e
trabalhos de campo, este último utilizando a realidade local como lugar de observação e produção do
conhecimento.
No CIC Mundo do Trabalho, assim como nas outras regiões, há um predomínio do uso da
Mostra de Profissões e rodas de debates como principais metodologias de debate sobre a oferta de
formação profissional existente. Diferentemente das outras regiões, no CIC Protagonismo Juvenil, o
Grêmio Estudantil apareceu apenas como ação de duas escolas; as outras propuseram diferentes
atividades para fomentar a autonomia dos jovens, como: trabalhos com reciclagem, hortas e monitoria
pedagógica. Ainda no Protagonismo Juvenil, destaca-se duas ações: uma que visa abolir o sinal
sonoro da escola e incentivar o uso do relógio como forma de desenvolvimento de autonomia e
maturidade dos alunos; e a outra, a única8 entre as 53 escolas analisadas, que apresenta uma ação de
combate ao preconceito racial.
Assim como nas outras regiões em que foi adotado o CIC Comunicação, Cultura Digital e
Uso de Mídias, as propostas estão vinculadas ao uso da tecnologia para a divulgação de informações
por meio da rádio estudantil, criação de sites, banco de videoaulas e elaboração de jornal digital, uma
concepção restrita da educomunicação como já foi mencionado anteriormente. Outra questão a ser
destacada, é que uma das escolas apresentou em suas ações e atividades a compra de materiais para
a escola. É possível observar uma confusão dos elaboradores da PRC quanto ao documento orientador

8

Outras escolas analisadas apresentam algumas atividades para reflexão quanto ao preconceito racial, mas não como ação
central do CIC.
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do PROEMI, que sim, prevê a compra de materiais com a verba de custeio, mas que deve estar
vinculado a uma proposta pedagógica clara e objetiva que fundamente a compra dos materiais. A
ação do CIC não deve ser a compra de materiais, mas sim uma ação pedagógica que prevê a aquisição
de recursos materiais.
Novamente, destaca-se que o fato das escolas possuírem as melhores ou piores notas no
ENEM (2015) também não foi um fator determinante para maior ou menor qualidade da PRC. A
região Sudeste, em comparação com as outras regiões, foi aquela que apresentou uma maior
profundidade com relação à proposta intelectual e metodológica do PROEMI.

4.5.

Sul

No âmbito da região Sul, composta por 3 estados – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul – verificou-se também um atendimento satisfatório aos objetivos gerais do PROEMI. Com
relação a jornada escolar, verificou-se que 5 das 7 escolas adotaram as 5h diárias. No âmbito das
escolas do Sul não houve menções ao uso do contraturno, finais de semana e feriados, deixando
indefinido a forma da ampliação da jornada escola que está em prática.
A maioria das escolas, 4 das 6, também adotaram os 4 CICs mais recorrentes nas outras
regiões: Acompanhamento Pedagógico, Iniciação Científica e Pesquisa, Mundo do Trabalho e
Protagonismo Juvenil. A Produção e Fruição das Artes foi adotada por 2 escolas.
No âmbito do Acompanhamento Pedagógico, assim como nas outras 4 regiões, foi observado
que as escolas possuem propostas mais bem delineadas quanto ao conteúdo, as ações e as atividades.
No CIC Iniciação Científica e Pesquisa as escolas propuseram, predominantemente, feiras de ciências
e trabalhos de campo, mas também atividades semelhantes as pesquisas de sala de aula, que
contradizem as orientações do PROEMI que visa um contato maior com a produção da ciência e sua
dimensão ética na prática.
No CIC Mundo do Trabalho, assim como nas outras regiões, há um predomínio do uso da
Mostra e Feira de Profissões, em parceria com universidades, como principais metodologias de debate
sobre a oferta de formação profissional existente. Diferentemente das outras regiões, no CIC
Protagonismo Juvenil, o Grêmio Estudantil apareceu apenas como ação de uma escola; as outras
propuseram outras atividades para fomentar a autonomia dos jovens vinculadas rodas de debates
sobre temáticas indefinidas na PRC. A discussão de gênero apareceu em apenas uma escola no âmbito
das atividades do Protagonismo Juvenil.
No CIC Produção e Fruição das Artes são apontadas ações como o sarau literário para articular
o conhecimento artístico, científico, tecnológico e histórico de forma interdisciplinar, todavia os
conteúdos específicos não foram definidos, havendo apenas a descrição das metodologias. Outra
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questão a ser destacada, problema semelhante ao encontrado na região Sudeste, é que uma das escolas
apresentou em suas ações e atividades a compra de materiais para a escola. Como já foi apontado, é
possível observar uma confusão dos elaboradores da PRC quanto ao documento orientador do
PROEMI, que sim, prevê a compra de materiais com a verba de custeio, mas que deve estar vinculado
a uma proposta pedagógica clara e objetiva do CIC que fundamente a compra dos materiais
necessários. Assim como nas outras regiões, destaca-se que o fato das escolas possuírem as melhores
ou piores notas no ENEM (2015) também não foi um fator determinante para maior ou menor
qualidade da PRC.
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5. ATIVIDADE 2 – PROPOSIÇÃO DE CATEGORIAS PARA OS OBJETIVOS, AS
METODOLOGIAS, OS CONTEÚDOS E RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS
NAS PROPOSTAS DE REDESENHO CURRICULAR PELAS ESCOLAS DO
PROEMI

A finalidade desta atividade é categorizar os objetivos, metodologias, conteúdos e recursos
materiais utilizados nas Propostas de Redesenho Curricular (PRC) das escolas em análise. A
categorização objetiva evidenciar as principais características que orientam as ações e atividades dos
Campos de Integração Curriculares (CIC).

5.1.

Objetivos

No quadro a seguir, são listados os principais objetivos presentes nas PRCs das escolas de
acordo com os CICs obrigatórios adotados. Foram definidas duas categorias: a) objetivos pedagógicos
– se referem aos propósitos do processo de ensino-aprendizagem; b) objetivos de conteúdo – se
referem aos propósitos das temáticas específicas do Ensino Médio.
Quadro 54 – Objetivos das PRCs
Categoria

Pedagógicos

Conteúdo

Objetivos
Diagnosticar os problemas e insuficiências pedagógicas dos
alunos.
Desenvolver a capacidade de aprendizagem individual e em
grupo.
Desenvolver a capacidade de pesquisa de campo – levantamento
de informações e dados, entrevistas, fotografias e vídeos.
Desenvolver a capacidade do diálogo por meio dos debates,
fóruns de discussão e rodas de conversas.
Promover o entendimento da relação entre teoria e prática.
Ampliar a jornada escolar.
Promover a capacidade de autoavaliação dos alunos.
Desenvolver habilidades cognitivas, emocionais e sociais.
Desenvolver o interesse do aluno pelo Ensino Médio.
Inovar as práticas educativas do Ensino Médio.
Promover o aprofundamento da aprendizagem da língua
portuguesa, com ênfase na leitura, produção de texto e
gramática.
Promover o aprofundamento da aprendizagem da matemática,
com ênfase no cálculo, na geometria e no raciocínio lógico.
Promover a aprendizagem da Geografia, Biologia, Física,
Química, História, Matemática, Sociologia, Filosofia, Artes e
Língua Portuguesa por meio da iniciação científica e da
pesquisa de campo.
Promover a aprendizagem sobre o mercado de trabalho através
da Sociologia.
Desenvolver a leitura, a escrita e a oralidade por meio das
línguas estrangeiras, com ênfase na língua inglesa.
Desenvolver atitudes saudáveis por meio da cultura corporal.
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Desenvolver o senso estético por meio das Artes – dança,
música, pintura, cinema, teatro e literatura.
Conhecer e trabalhar com as novas tecnologias.
Desenvolver a autonomia e o protagonismo juvenil.

Verificou-se que a maioria dos objetivos, pedagógicos e de conteúdo, estão em consonância
com o PROEMI, todavia, destacam-se alguns objetivos importantes que orientam o Programa que
não aparecem nas PRCs: valorizar a dimensão ética da produção do conhecimento, promover o
entendimento da relação entre corpo e emoção, desenvolver a educomunicação, promover o uso
crítico da tecnologia e desenvolvimento o protagonismo juvenil pautado na pluralidade e liberdade
de manifestações.

5.2.

Metodologias

No quadro a seguir são listadas as principais metodologias presentes nas PRCs das escolas.
As metodologias foram divididas em duas categorias: a) teóricas – desenvolvimento do ensinoaprendizagem por meios de atividades de raciocínio teórico; b) práticas – atividades de ensinoaprendizagem que envolvem o trabalho com prática, em que os fundamentos teóricos são aplicados.
Quadro 55 – Metodologias das PRC
Categoria

Teóricas

Práticas

Metodologias
Aulas expositivas
Avaliação teórica escrita e oral
Leitura
Palestras
Produção de gráficos e tabelas
Produção de texto
Trabalho com livros, apostilas
Trabalho individual e em grupo
Atividade em laboratório de informática
Atividades em laboratório de física e biologia
Avaliação prática escrita e oral
Campeonatos
Dança
Debates
Desafios
Edição de vídeos e fotografias
Elaboração de jornais
Eventos musicais
Feiras científicas
Fóruns de debates
Jogos didáticos
Levantamento de dados em campo
Olimpíadas
Produção de materiais diversos
Realização de entrevistas
Realização de teatros
Realização de vídeos e ensaios fotográficos
Rodas de conversa
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Saídas de campos (locais fora do ambiente escolar)
Trabalho individual e em grupo
Visitas técnicas (locais fora do ambiente escolar)

Percebe-se que no âmbito das metodologias, teóricas e práticas, as PRCs apresentam uma
diversificação que é essencial ao processo de ensino-aprendizagem do aluno, que tem a oportunidade
de conhecer de diferentes maneiras. Destaca-se que a maioria das metodologias são práticas,
revelando uma preocupação das PRCs em tornar o Ensino Médio mais próximo da realidade do aluno,
explorando a relação entre teoria e prática, que muitas vezes parece estar separada nos níveis e
modalidade da educação no Brasil.

5.3.

Conteúdos

No quadro a seguir são listados os principais conteúdos apresentados nas PRCs das escolas.
Conteúdos foram categorizados em: a) obrigatórios – em que são definidas as disciplinas das
Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, especificando alguns conteúdos mais comuns; b)
transversais – em que são elencados os conteúdos relacionados as disciplinas obrigatórias de maneira
transversal.

Quadro 56 – Conteúdos das PRCs
Categoria

Obrigatórios

Transversais

Conteúdos
Artes (música, dança, teatro e pintura)
Biologia (meio ambiente, flora, horta orgânica, fauna, biomas e
agroecologia)
Educação Física (futebol, vôlei, basquete, futsal, handebol, xadrez,
ginástica e tênis de mesa)
Filosofia (trabalho, cultura, democracia, política e ética)
Física (hidráulica e eletricidade)
Geografia (trabalho, recursos naturais, realidade local, tecnologia,
erosão, mata ciliar, agrotóxicos e clima)
História (trabalho, realidade local, cultura afro-brasileira e quilombolas)
Língua Portuguesa (leitura, escrita, letramento e gramática)
Literatura local, regional e nacional (poemas, romances, contos, cordel,
faroeste, gibis, novelas, peças teatrais e novelas)
Matemática (cálculo, geometria, raciocínio lógico, estatística e
matemática financeira)
Química (adubação orgânica, produção de sabão, biomoléculas e
resíduos sólidos)
Sociologia (trabalho, ética, cidadania e mídias digitais)
Adolescência: conflitos do corpo e da mente e gravidez
Agenda 21
Alimentação
Anorexia, bulimia e desnutrição
Combate ao racismo
Combate as drogas
Direitos Humanos
Educação Ambiental
Grêmio Estudantil
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Obesidade
P.E.C 559
Reforma da previdência
Reforma do Novo Ensino Médio
Uso de anabolizantes e suplementos

Os conteúdos com maior destaque nas PRCs são aqueles obrigatórios, embora também haja
preocupação com algumas temáticas transversais. Destaca-se que os seguintes temas transversais,
propostos nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, processo de envelhecimento, respeito e
valorização do idoso e a Educação para o Trânsito (Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro) – não foram comtemplados nas PRCs analisadas.

5.4.

Recursos materiais

No quadro a seguir são listados os principais recursos materiais solicitados pelas escolas de
acordo com as seguintes categorias: a) materiais escolares básicos (recursos fundamentais
indispensáveis para o cotidiano escolar); b) instrumentos musicais (instrumentos de pequeno e grande
porte); c) materiais para aulas práticas (recursos básicos e avançados para a realização de experiências
práticas); d) materiais tecnológicos (recursos de tecnologia de ponta); e) materiais para atividades
físicas (recursos necessários para prática de esportes e exercícios); f) e outros materiais (recursos que
não se enquadraram nas outras categorias).

Quadro 57 – Recursos Materiais

Materiais escolares básicos

9

Apagador
Apontador
Bloco autoadesivo
Bolas de isopor
Borracha
Calculadora
Caneta hidrográfica
Canetas esferográficas
Canetas para quadro branco
Cartolina
Cola branca
Compasso de madeira
Envelope
Estilete
EVA
Extrator de grampos
Fita adesiva
Giz
Giz de cera
Grampeador
Grampos

A PEC 55 foi aprovada em Plenário do Senado Federal e constitui-se na Emenda Constitucional nº 95 de 15/12/2016.
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Instrumentos musicais

Materiais para aulas práticas

Isopor
Jogos pedagógicos
Lápis de cor
Lápis preto
Livros
Mapas de papel
Marca-texto
Papel A4
Papel camurça
Papel canson
Papel carmim
Papel cartão
Papel celofane
Papel crepom
Papel criativo
Papel de seda
Papel dobradura
Papel dupla-face
Papel fotográfico
Papel laminado
Papel micro ondulado
Papel pardo
Pasta catálogo
Pasta de elástico
Pincel
Planetário
Quadro branco
Régua
Sólidos geométricos
Sulfite
Tecido TNT
Telas de pintura
Tesoura
Tinta
Toner
Bateria
Contrabaixo
Flauta
Guitarra
Instrumentos de percussão
Microfone
Teclado
Violão
Adubo
Algodão
Alicate
Almofariz
Amperímetro
Arame
Arcada dentária
Argila
Balança de precisão
Balde
Balões volumétricos
Barbante
Barômetro
Becker
Benjamin
Bicos de gás
Bureta
Cálice
Cano
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Materiais tecnológicos

CDs
Cerâmica
Chave de fenda
Cola quente
Conexões hidráulicas
Corante
Cuba de ondas
Curva
Disjuntor
DVDs
Enxada
Equipamento de encadernação
Erlenmeyers
Espelho
Esqueleto
Fios
Fita isolante
Frasco
Funil
Furadeira
Garra metálica
Guilhotina
Kit de robótica
Lâmina para microscópio
Lâmpada
Lupa
Luva
Mangueira
Medidor de PH
Metal
Modelo anatômico humano
Mudas de plantas
Multímetro
Pá
Pano
Parafuso
Pilha
Pigmento
Pinças
Pipeta
Pirógrafo
Pistola de cola quente
Plástico
Pluviômetro
Reagente químico
Resistor
Rolha
Sementes
Soldador
Solvente
Tecido
Termômetro
Termômetro
Terra
Tesoura de poda
Tomada
Torneira
Tubos de ensaio
Vidro
Xaxim
Aparelho de DVD
Aparelho de som
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Materiais para atividades físicas

Outros materiais

Caixas acústicas
Câmera fotográfica
Computador de mesa
Datashow
Filmadora
Filtro de linha
Gravador digital
Impressora
Mesa amplificadora
Microscópio
Mouse
Nobreak
Notebook
Pendrive
Software
TV
Apito
Bambolê
Bola de ginástica
Bolas de: vôlei, basquete, futebol, handebol,
futsal, tênis de mesa.
Cesta de basquete
Colchonetes
Corda
Cronômetro digital
Fita para ginástica
Medalhas
Peteca
Quimonos
Raquetes de tênis de mesa
Redes de vôlei, futebol e futsal
Trave de futebol e futsal
Troféus
Uniformes
Aquecedor elétrico
Ar-condicionado
Armário
Cadeira
Carrinho de feira
Carrinho de feira
Cesto de lixo
Copo descartável
Cortadeira elétrica
Escada
Freezer
Garrafa térmica
Luminária
Manutenção de software
Mesa
Porta
Relógio
Serviços de manutenção elétrica, hidráulica,
carpintaria e marcenaria
Sofá
Suporte para TV
Tanque
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É possível perceber uma ampla diversidade nos materiais solicitados pelas escolas, variando
entre materiais básicos do cotidiano escolas, até recursos mais sofisticados para a realização de
atividades práticas. Todavia, é pertinente considerar, que as escolas solicitam muitos recursos
materiais de ordem básica ao invés de requerer recursos mais específicos e sofisticados para o
processo de ensino-aprendizagem, revelando, talvez, a precariedade das escolas brasileiras que se
utilizam de programas como o PROEMI para comprar materiais que deveriam ser obrigatórios na
constituição das escolas.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise das 53 escolas, são sintetizadas as principais características dos PRCs. De
modo geral, os PRCs são satisfatórios, ou seja, atendem minimamente aos critérios do PROEMI,
porém, não apresentam, em sua maioria, proposições interessantes e inovadoras que possam auxiliar
na resolução dos problemas históricos do Ensino Médio, até por que o PROEMI é uma política por
adesão com financiamento descontínuo, e não uma política obrigatória que atinge a todas as escolas
de maneira igualitária com financiamento contínuo e garantido por lei. O conteúdo das PRCs são
pragmáticos e mostram como a escola tem dificuldades em lidar com o cânone e o novo
concomitantemente.
Com relação a aplicação do texto da política no contexto da prática, destaca-se que um dos
principais problemas observados no âmbito do conteúdo do PRC é a formação precária de professores
existe no Brasil. A maioria dos PRCs são genéricos e não apresentam profundidade no conteúdo, o
que revela o histórico problema do Brasil: professores com má formação acadêmica, má remuneração
financeira e desvalorização social e cultural. A proliferação dos cursos de licenciatura em Instituição
de Educação Superior Privadas (presencial e a distância) tem colocado muitos profissionais
desqualificados dentro das escolas, reverberando nos índices da educação e em políticas como o
PROEMI. Ou seja, não se trata apenas de um problema de interpretação do texto da política, mas de
formação docente e infraestrutura escolar.
Outro problema verificado é a dificuldade de relacionar os CICs com a realidade local. São
poucos os projetos que realizam uma leitura da realidade do município, do estado e mesmo da região.
Muitos projetos interdisciplinares apontam as várias disciplinas que o compõem, mas não as integram
de fato, o que ocorre é que são colocados nomes diferentes para realização das mesmas ações comuns
ao cenário pragmático da aula, que sim, é necessário, mas também precisa de metodologias distintas
para que ensino-aprendizagem atinja os diferentes alunos. No âmbito da jornada escolar, 30 das 53
escolas analisadas, adotaram as 5 horas diárias, porém, não houve informações claras sobre a forma
como a ampliação da carga-horária está sendo praticada (contraturno, fins de semana ou feriados).
Com relação aos CICs, em todas as regiões os mais adotados foram, na seguinte ordem:
Acompanhamento Pedagógico (Português e Matemática), Iniciação Científica e Pesquisa, Mundo do
Trabalho e Protagonismo Juvenil. Em todas as regiões, o CIC mais completo e estruturado, em termos
de conteúdo, ações e atividades, é o Acompanhamento Pedagógico (Português e Matemática), talvez
por que seja aquele que demanda menos inovação no âmbito do que a escola prática normalmente.
No CIC Iniciação Científica e Pesquisa, segundo mais adotado entre as escolas, houve alguns projetos
interessantes aliando teoria e prática, porém com pouco destaque para a fundamental e necessária
dimensão ética desta temática, tão necessária na constituição social, política, cultural e econômica do
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Brasil. Neste mesmo CIC também se destaca a ênfase nas Ciências da Natureza, de certa forma dando
continuidade ao histórico dilema de que as áreas humanas e sociais não são científicas; poucas ações
propuseram a pesquisa científica no âmbito das Ciências Humanas.
No CIC Mundo do Trabalho, terceiro mais adotado entre as escolas, houve um predomínio do
uso da mostra de profissionais a fim de elucidar para o aluno a oferta de formação profissional
existente e também um foco no empreendedorismo, conceito amplamente utilizado na atualidade mais
pelo modismo do que pelo seu significado. Observa-se que neste CIC faltou análises críticas sobre a
situação do mundo do trabalho, não apenas para saber como se sobressair nas profissões, mas
compreender porque as oportunidades não são iguais para toda a juventude e que caminhos seguir
diante deste cenário.
No CIC Protagonismo Juvenil, quarto mais adotado entre as escolas, há um pragmatismo
profundo em que o Grêmio Estudantil é a principal proposta das escolas. Sabe-se que o Grêmio
Estudantil possui uma importância história na realidade da educação brasileira, todavia, o
protagonismo e a autonomia dos jovens podem ser constituídos de outras formas. Como prevê o
documento orientador do PROEMI, o protagonismo pode ser trabalhado na perspectiva da pluralidade
e liberdade de manifestações, o jovem precisa aprender a enxergar e ajudar não apenas enquanto
indivíduo, mas como coletivo. No cenário atual do Brasil há tantas temáticas, como por exemplo, o
combate à corrupção, a preservação da Amazônia, a realidade dos povos indígenas, a poluição no
campo e na cidade, a falência dos partidos políticos e problemas sociais, culturais, ambientais locais
(conteúdos que ainda podem ser debatidos na educação brasileira que ainda não foi cerceada pelo
Programa da Escola Sem Partido), que possibilitam a constituição de projetos que envolvem o
protagonismo juvenil. É pertinente destacar que nenhuma escola propõe como ação do CIC a
discussão de gênero, fato preocupante diante dos índices de violência contra a mulher e todos aqueles
que compõem a sigla LGBTTs. Apenas três escolas, no Amazonas, Brasília e Paraná, propõem
atividades para discutir a temática de gênero diluídas em outras ações.
Entre os CICs menos adotados, como Produção e Fruição das Artes verificou-se uma
dificuldade nas PRCs em utilizar-se da realidade como fonte de conhecimento para a ampliação do
senso estético dos alunos. No CIC Cultura Corporal há um predomínio do entendimento deste campo
apenas como prática de esporte, sendo raros os projetos que avançam na profundidade do tema, como
por exemplo, relacionando-o com a cidadania, questões socioculturais e gênero.
No CIC Comunicação, Cultura Digital e Uso de Mídias há um predomínio da criação ou
reativação da Rádio da Escola ou da criação de blogs para divulgação de projetos e informações.
Verificou-se um entendimento superficial da educomunicação que prevê também uma reflexão crítica
sobre o uso das tecnologias. De novo as escolas pesquisadas demonstram uma dificuldade de lidar
com o cânone – a tradição que ainda continua sendo fundamental – e o novo, que pode trazer
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contribuições importantes para o processo de existência das instituições escolares, como analisa Silva
(2014, p. 60), “o capital do conhecimento sistematizado pela humanidade permanece em suportes
tradicionais, e com eles deve ser lido e refletido, por enquanto é o que temos de mais seguro, porém,
ao mesmo tempo, a escola deve se preocupar em ficar atenta e discutir os meios eletrônicos, as
sensibilidades deles decorrentes e suas possibilidades quanto ao futuro”. Não é suficiente reativar a
rádio da escola e criar blogs em laboratórios de informática se tais ações não forem acompanhadas
da reflexão sobre a relação entre a comunicação e a educação, pois a educação comunica e a
comunicação educa.
Com relação as notas do ENEM (2015), verificou-se que a diferença entre as propostas das
escolas com a melhor e a pior média é muito pequena. No geral, ambas as escolas apresentaram
dificuldade na elaboração das ações e atividades de acordo com o documento orientador do PROEMI.
Quanto aos conteúdos das PRCs, faltou tratar com maior ênfase e profundidade temáticas transversais
fundamentais ao estudante do Ensino Médio, como por exemplo, o racismo, a corrupção endêmica e
epidêmica, a reforma política e os financiamentos de campanha eleitoral, gênero e sexualidade,
problemas ambientais vinculados a exploração da natureza pelas grandes empresas, situação dos
indígenas, histórica e contínua exploração econômica da Amazônia, uso do amianto no Brasil, o uso
excessivo da tecnologia (smartphones) pela população, a produção e disseminação das fakenews
(notícias falsas) e a era da pós-verdade.
Com relação as metodologias adotadas, foi possível observar que há uma ampla
diversificação, com ênfase nas atividades práticas como aprimoramento ao aprendizado
predominantemente teórico do Ensino Médio. Os objetivos, pedagógicos e de conteúdos, estão em
consonância com o documento orientador do PROEMI. Sobre os recursos materiais, em muitos casos,
percebe-se que as escolas pedem socorro financeiro. É visível que muitas escolas, ou invés de
proporem a compra de recursos materiais específicos para o desenvolvimento de Projetos vinculados
aos CICs, utilizam do PROEMI para comprar materiais básicos imprescindíveis ao cotidiano escolar,
materiais que deveriam ser supridos por outras fontes de recursos.
Em suma, as PRCs possuem potencial de integração ao currículo do Ensino Médio, todavia,
principalmente devido as condições (financiamento intermitente, falta de professores interessados em
aderir à proposta, formação docente precária, ampliação de carga-horária como contrapartida dos
estados e não como política nacional com impacto na carreira dos docentes e falta de infraestrutura),
o PROEMI pode ficar caracterizado como atividade ou prática pedagógica independente do currículo
e aplicado no contraturno, não como eixo indutor da reestruturação curricular. A forma como as
políticas são constituídas no Brasil, infelizmente levam, historicamente, a definição de nomes
diferentes para problemas iguais. Ao Ensino Médio não basta ter o adjetivo de inovador se não houver
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as condições pedagógicas, econômicas, sociais, culturais e políticas para a realização de propostas
que resolvem a fragmentação e a desconexão com a realidade local, nacional e global.
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FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA CATARINA
CNPJ: 82.895.327/0001-33 - Inscrição Municipal; 5825-0 - www.feesc.org.br

Ofício FEESC/GE/U34/2017

Florianópolis. 28 de agosto de 2017.

Uma. Sra.

Dra. Priscila Cândido Ubríaco de Oliveira

Grupo de Apoio Técnico - GAT - Ministério da Educação - MEC
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação - Esplanada dos Ministérios
Bloco L - Ed. Sede,3® Andar - sala 301 - CEP: 70.047-900 - Brasília/DF

Assunto: Resposta à Diligência - Ofício n° 137/2017/GAT/CGLNES/GAB/SESU-MEC
Processo n*^ 23000.052753/2016-71.

Prezada Senhora,

Vimos, por meio deste, apresentar-lhe os documentos que condicionam a renovação da

autorização para a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina - FEESC - seguir atuando
como fundação de apoio à Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, conforme foi-nos
solicitado via Ofício n" 137/2017/GAT/CGLNES/GAB/SESU-MEC.

Para tanto, enviamos-lhe, em anexo, 3 (três) documentos, a fim de respondermos á
diligência:

^ Cópia da Resolução N° 43/2016/CUn (de 30/08/2016), aprovando a Avaliação de
Desempenho da FEESC, com base nos indicadores de esforço e de resultado
[aprovada pelo órgão colegiado superior da UFSC (Conselho Universitário), nos

termos do Decreto n° 7.423/2010, Art. 5"^. § 1, inciso II)] e aprovando a manifestação
favorável ao adequado cumprimento pela FEESC do artigo 4" A da Lei n° 8.958/94
(página 01),

Indicadores da FEESC para Avaliação de Desempenho - 2015 (páginas 02 a 06)

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima - CTC - UFSC

Rua Delfino Conti, s/n. Trindade - Florianópolis - Santa Catarina - CEP 88040-370

Caixa Postal 5040- CEP 88040-970 - Telefone:(48)32314400- FAX (48) 32314403

FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA CATARINA
CNPJ: 82.895.327/0001-33 - Inscrição Municipal: 6825-0 - www.feesc.org.br

Cópia do Parecer do relator do Processo - professor Amoldo Debatin Neto (de
29/08/2016), o qual demonstra ser favorável ao recredenciamento da FEESC como

fundação de apoio à UFSC, analisando e aprovando os indicadores de desempenho
para a FEESC (página 12),

Cópia da ata N° 21 - da Sessão Ordinária do Conselho Universitário da UFSC (de
30/08/2016), contendo, entre outros tópicos, a Análise de Desempenho e Relatório
de Gestão da FEESC 2015 (página 16, tinhas 150 a 165).

Diante disso, entendemos que todos os requisitos para o recredenciamento da FEESC como
fundação de apoio à UFSC tenham sido atendidos.

À disposição.

Angela de E^íridota^d^íiveira
Gerente Executi^
FEESC"^

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima - CTC - UFSC

Rua Delfino Conti, s/n. Trindade - Florianópolis - Santa Catarina • CEP 88040-370

Caixa Postal 5040 - CEP 88040-970 - Telefone:(48)32314400- FAX (48)32314403

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ORGAOS DELIBERATIVOS CENTRAIS
Cxmpus Universitário Reitor Joio Osvld Fcrreifê Uma • Trindade
CEP: 86040*900 - Florianópolis • SC

Telefone:(48) 3721-7302 - 3721*7303 - 3721-4916
E-mali: conseihos^centato.ufscbr

UKSOLUÇÀO N" 43/2016/CUn,I)E 30 DE AGOSTO DE 2016

FEDERAL DT
,w li . r-

rTra p™f
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
CATARINA, no uso de suas atribuições c tendo em vista o que

«
em 30 de agosto de 2016. confotroe o Parecer n"
52/20I6/CUn,
constante do Processorenlizada
n® 23080.037257/2016-45.
RESOLVI-:

< nCatarina (FLESC)coma avaliavao
de desempenho
da Fundação
dc Ensinonoeconjunto
Engenharia
de\ Sania
base nos indicadores
de esforço
e de resultado,
dc

atividades desempenhadas pela Fundação, nos indicadores contábeis e línanceiros e. também, na
avaliação de desempenho [wr meio de instrumento de pesquisa junto aos coordenadores de
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Indicadores da FEESC para Avaliação de Desempenho - 2015

Apresentação

A avaliação de desempenho é obrigatória e está prevista no Art. 5°, parágrafo 1®,
inciso II, do Decreto 7.423/2010. Tal avaliação deve ser realizada pela instituição apoiada,
para fins de credenciamento e recredenciamento das fundações de apoio junto ao Grupo de
Apoio Técnico - GAT,formado por membros do MEC e MCTI.
O presente relatório tem por objetivo apresentar de forma sucinta e clara alguns
indicadores de desempenho, de forma a subsidiar a Instituição Apoiada - UFSC ou IFSC,
na realização da avaliação de desempenho da FEESC.
Os indicadores são medidas quantitativas ou qualitativas, de características de
processos, produtos ou serviços, utilizados pelas organizações para avaliar e melhorar seu
desempenho. Desta forma, apresentamos indicadores a propósito das atividades
desenvolvidas pela FEESC, ou seja, da cadeia de valor, bem como indicadores contábeis e
financeiros.

De acordo com a cadeia de valores, os indicadores podem ser classificados em:
lndícadorc.s de Esforço

Insumos

Execução

Indicadores de Eficiência

Eficácia

Efetividade

Eficiência

Abaixo apresentamos os indicadores, referentes ao ano de 2015.
INDICADORES DE ESFORÇO

Tipo de indicador
insumos

Insumos

Insumos

Signiricado

Índice

Mede a quantidade de insumos ou recursos
humanos, materiais oufinanceiros.
Quantidade de empregados efetivos da
Fundação utilizados para gestão dos
projetos.
Quantidade de profissionais contratados
pela Fundação para participar da execução

Vahr numérico do
indicador
68

1.890

dos projetos.'
Insumos

Quantidade de servidores docentes e
técnico administrativos."

Insumos

Área total predial locada para gestão dos
projetos(m^).

Insumos

Valor total dos gastos da Fundação.

Incluí Alunos, Prestadores de Serviços Autônomos e Celetistas
Bolsistas

1.063

R$ 5.402.207,26

ím:
Mede o quantitativo executado

Execução

'

Valor numérico do
indicador

Execução
Execução
Execução
Execução

Valor total dc recursos administrados.^
Número total de projetos gerenciados.
Número total de projetos concluídos.
Operações de compras nacionais

R$ 142.794.233,44
290
108

5.010

executadas.

Operações de importações executadas.
Processos licitatórios e/ou seleções
públicas realiiados.

i

Execução
Execução

Contratos gerenciados^

^

Execução

Lançamentos contábeis.

t

Execução

Pagamentos a pessoas físicas e jurídicas

Execução

268
35

318

~

87.577^ "
35.592

realizados.

Execução

Emissão de documentos para recebimentos
de recursos^'

2.622

Eficiência

Mede a relação entre os serviços entregues
e os recursos despendidos (recursos de
forma geral, e não apenas relacionados a

Valor numérico do

indicador
indicador

custos).

Eficiência
Eficiência

Relação entre o total dos gastos da

0,0378 ou 3,78%'*'
3,78%^*^

Fundação e o total de recursos
administrados.

Eficiência

Custo mensal médio por projeto

administrado, para a Fundação.

R$ 1.339,83

'

Eficiência

Número médio de empregados por projeto
0,55
gerenciado.
Fonte: Demonstrativos contábeis e SIFHESC (sistema de gerenciamento de projetos da FEESC).

(*) Neste caso, convém observar que a eficiência será tanto maior quanto menor for o valor
numérico do indicador.

'Recursos disponíveis cm 31/12/2014 somados com valores recebidos em 2015.
^ Quantidade de contratações internacionais, bem como compras internacionais na modalidade couríer
^ Contratos nos quais a Fundação figura como CONTRATANTE
* Notas fiscais, faturas e recibos para recebimento de recursos

INDICADORES DE RESULTADO

Eficácia
Eficácia

Mede o quantofoi entregue do que era necessário

Valor numérico

entregar.

do indicado^

Relação entre a quantidade de projetos encerrados
(108)c a quantidade de projetos encerrados no

1 ou 100%

prazo contratual (108).
Efícácia

Relação entre a quantidade dc projetos
cnccrrados(108)e a quantidade de projetos
concluídos com atendimento dos objetivos
propostos (108).

Eficácia

Quantidade de prestações de contas enviadas^

Eficácia

Quantidade dc prestações de contas aprovadas

Efetividade
Efetividade

Efetividade
Efetividade

Efetividade

1 ou 100%

Mede o impacto de ações no contexto, agregando-

Valor numérico

lhes valor.

do indicador

(Quantidade dc professores e servidores tccnicoadministrativos participantes de projetos
administrados pela FEESC.
Quantidade de alunos participantes de projetos
administrados pela FEESC.
Percentual médio dc participação de pessoas
vinculadas às instituições apoiadas, por projeto,

222

78,74%

incluindo docentes, servidores técnico-

Efetividade

administrativos, estudantes regulares, pesquisadores
de pós-douíorado c bolsistas com vínculo formal a
programas de pesquisa, nos termos da legislação.
(Quantidade de bolsas de ensino, pesquisa, extensão
ou estimulo à inovação, pagas a professores, alunos e

11.951

servidores tecnico-adrainistrativos.
Efetividade
Efetividade

Valor total de bolsas de estímulo pagas a professores,

RS

alunos e servidores técnico-administrativos.

16.700.441,11

Valor total recolhido à UFSC,a título de taxas e

RS 732.516,12

ressarcimento pelo uso da inffaestrutura, em
cumprimento à legislação e às normas internas da
Universidade.
Efetividade

Valor total recolhido ao IFSC, a título de taxas e

RS 5.518,01

ressarcimento pelo uso da infraestrutura, em
cumprimento à legislação c às normas internas do
Instituto.
Efetividade

Valor total dos bens transferidos para incorporação
ao patrimônio da UFSC.
Efetividade
Valor total dos bens transferidos para incorporação
ao patrimônio do IFSC
Fonte: SIFEESC (sistema de gerenciamento de projetos da FEESC).

'
Destas prestações,94 sào prestações de contas finais, as demais sào parciai.s

RS 2.001.508,13
RS 25.100,00

INDICADORES CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Em atendimento do art. 5°, parágrafo 1°, inciso II, do Decreto n° 7423/2010 e com o

intuito de ajudar na avaliação do desempenho da FEESC, foram calculados, a partir dos
dados contábeis do Balanço Patrimonial, alguns dos principais índices econômico-

financeiros usualmente adotados sob a perspectiva das normas contábeis, que são: o índice
de Liquidez Corrente, índice Liquidez Geral e índice de Solvência.
Além de dar transparência aos resultados da Fimdação é possível também, avaliar o
desempenho passado e presente, bem como projetar o futuro.
Tais indicadores medem a capacidade da Fundação cumprir com suas obrigações,
ou seja, pagar suas dívidas, possibilitando assim, avaliar a sua capacidade tanto de executar
as obrigações decorrentes de acordos já firmados, como dos futuros acordos com as
instituições apoiadas.

Com este conjunto de índices é possível fazer uma análise do desempenho a
Fundação e principalmente da sua saúde financeira.

CONCEITOS E FORMULAS

Liquidez Corrente(LC)

LC = Liquidez corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

LC = AC/PC

Indica quanto a empresa possui em dinheiro e bens

disponíveis, para pagar suas dívidas no curto prazo
(próximo exercício). Podemos interpretar isoladamente
esse índice como boa situação quando o resultado for
maior que 1,00 e "quanto maior, melhor".

Liquidez Geral(LG)

LG=(AC + ANC)/(PC +PNC)

LG = Liquidez Geral

PC = Passivo Circulante

Indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e
direitos realizáveis a curto e longo prazos, para pagar
todas as suas dívidas. Podemos interpretar isoladamente
esse índice como boa situação quando o resultado for

PNC = Passivo Não Circulante

maior que 1,00 e "quanto maior, melhor".

AC = Ativo Circulante

ANC = Ativo Não Circulante

Solvência Geral(ISG)

ISG = AT/PC + PNC

AT = Ativo Total

Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em
Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

PC = Passivo Circulante

Podemos interpretar isoladamente esse índice como boa

PNC = Passivo Não Circulante

"quanto maior, melhor".

situação quando o resultado for maior que 1,00 e

O resultado maior que 1 (um)simultâneo dos três índices demonstra uma situação
equilibrada da Fundação. Caso contrário, revela uma situação deficitária, podendo colocar
em risco a execução dos compromissos contratuais.

RESULTADO DOS INDICADORES CONTÁBEIS E FÍNANCFÍROS DA FF.FSr

índice de Solvência
Geral(ISO)

1,07

Este índice representa que a FEESC tem condições
de ser considerada solvente, ou seja tem condições
de honrar todas as suas dívidas com o seu Ativo

Total, em caso de encerrar suas atividades.

índice de Liquidez Geral
(ILG)

índice de Liquidez
Corrente(ILC)

1,07

Este índice indica que a Fundação FEESC possui em
dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo
prazos, para pagar todas as suas dívidas.

1,02

Este índice indica que a Fundação FEESC possui em
dinheiro e bens disponíveis, para pagar suas dívidas
no curto prazo.

CONCLUSÃO

Percebe-se, pelo resultado apurado dos índices, que todos apresentaram valor maior
que 1 (um) e analisando-se o conjunto dos índices, conclui-se que a FEESC apresenta-se
em luna situação econômico-financeira boa e favorável para o desenvolvimento futuro.

{ «-0
—ai

SERVIÇO PUBUCO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR lOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

O presente parecer considera, por motivo de similaridade, os processos abaixo:
PROCESSO

N®

23080.037257/2016-45:

Concordância

da

UFSG

com

o

recredenciamento da FEESC como fundação de apoio à UFSG
ORIGEM: GERÊNCIA EXECUTIVA
ASSUNTO: RECREDENCIAMENTO

PROCESSO N° 23080.037280/2016-30: Renovação da autorização da FEESC para
seguir atuando como fundação de apoio ao instituto Federai de Santa Catarina ÍFSC.

ORIGEM: GERÊNCIA EXECUTIVA

ASSUNTO: Solicitação - manifestação

Sr. Presidente,

Srs. e Sras. Conselheiros,
I - Histórico

Os processos dizem respeito à solicitação de recredenciamento da Fundação de
Ensino e Engenharia de Santa Catarina como fundação de apoio à UFSC e renovação da
autorização da FEESC para seguir atuando como fundação de apoio ao Instituto Federal
de Santa Catarina - IFSC. O prazo de credenciamento da fundação com a UFSC expira em
03/07/2017 e com o IFSC em 11/05/2017. Há a necessidade de protocolar novo
recredenciamento junto ao Grupo de Apoio Técnico (GAT) - MEC/MCTI, em até 120 dias
antes do vencimento.

Cabe a este Conselho, havendo concordância com o pleito, expressar na ata da
reunião os seguintes tópicos: a) concordância com o recredenciamento solicitado; b)
avaliação de desempenho; c) cumprimento do Art. 4°-A da Lei 8.958/94 e d) ratificação do
relatório anual de gestão da FEESC de 2015.
II - Relatório

Em relação a presente solicitação de recredenciamento:
1. As páginas 3 a 48 (processo digita!) descrevem o Relatório Anual de Gestão de
2015. Na apresentação (pag. 5 e 6), são contemporizados os problemas
econômicos e políticos de 2015 na captação de projetos de pesquisa e extensão e
dificuldades burocráticas da UFSC para a contratação de projetos. São destacados
os esforços empreendidos junto à UFSC e ao IFSC (onde a FEESC também atua
como fundação de apoio) na busca de novos projetos e na gerência dos
contratados. Há o entendimento da FEESC de que as IFEs apoiadas podem
aproveitar melhor a Legislação Federal existente na busca da desburocratização de
modo a melhorar a "contribuição do sistema educacional aos setores produtivos
extemos". Aponta a alteração da Constituição Federal de 2015 como positiva para
aperfeiçoar e aumentar a interação das IFEs com empresas e órgãos

m
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governamentais e termina avaiiando que a pós-graduação brasileira possui

condições de apoiar de maneira mais efetiva os sistemas produtivos de bens e
serviços;

2. O histórico e a documentação legai da fundação são apresentados das páginas 06
a 08;

3. As finalidades e ações estão descritas nas páginas 09 e 10;

4. Nas páginas 10 a 13 estão listadas as 17 ações de apoio empreendidas pela
FEESC em 2015, abrangendo atividades de capacitação, gerenciamento, aquisição
de materiais, eventos e empréstimo de espaço físico;

5. A página 14 apresenta a figura do organograma da FEESC. Na seqüência (até a
página 19), são listados os órgãos, suas respectivas competências e o nome dos
responsáveis em cada instância;

6. A partir da página 20 são descritas as ações desenvolvidas pela FEESC em 2015
por meio das suas unidades administrativas e aqui listadas: a) credenciamento

como fundação de apoio da UFSC e do IFSC; b) normatização e reformulação de
procedimentos administrativos; c) coleta seletiva de materiais; e, d) gestão de
projetos.

7. Os quadros 06 e 07, na página 25, trazem os valores discriminados na captação de
101 novos projetos em 2015 e a 164 termos aditivos referentes a projetos de anos
anteriores. Os quadros estão organizados em captação de projetos - por atividade
- e captação de projetos e aditivos - conforme a origem dos recursos. Houve uma
redução de 48,55% em relação à 2014, creditada a questões político-econômicas;
8. A FEESC gerenciava 290 projetos em 2015. 101 assinados em 2015 e 108
encerrados naquele ano. A diferença (81 projetos) refere-se a projetos iniciados em
anos anteriores;

9. O quadro 09 (pag. 27) informa os valores recebidos em 2015, da ordem de R$
68.452.318,15;

10. Para apoiar a execução dos projetos, a FEESC conta com diversas gerências. O
relatório descreve as suas atribuições e adequações a normas e Leis para o
cumprimento das ações necessárias. No caso da Gerência de Suprimentos (pag.
28) são apresentados os quadros 10 e 11, listando, respectivamente, distribuição
de ordens de compra e licitações e seleções públicas em 2015. O relatório ainda
faz menção à criação de um Manual de Aquisição de Passagem. A Gerência
Administrativa e Financeira (pag. 31) presta suporte às atividades de recrutamento,

seleção, administração de pessoal, patrimonial e financeira. Constituída por uma

Divisão de Recursos Humanos e uma Divisão Financeira. Buscando a qualificação
de pessoal, seus colaboradores estiveram envolvidos em diversos cursos e
eventos, conforme quadro 13 (pag. 33). Os pagamentos de bolsas efetuados em

2015 estão apresentados no quadro 14(pag. 35);

%
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a. No que se refere à movimentação de bens em 2015, o quadro 15 (pag. 37)
apresenta as informações de bens adquiridos pela Fundação e bens
repassados à UFSC;

b. A Gerência Administrativa e Financeira e a Gerência de Projetos
repassaram à UFSC e ao IFSC, a título de taxas, um total de R$

738.034,13, sendo a UFSC contemplada com R$ 732.516,12 e o IFSC com
R$ 5.518,01 (pag. 38);
11. A Divisão de Contabilidade e Prestação de Contas (pag. 39) prepara e encaminha
todas as prestações de contas aos órgãos financiadores e fiscalizadores e

responde a diligências, quando necessário. O relatório informa que estão sendo
adotados manuais e procedimentos operacionais para a contínua melhoria desse
processo e descreve suscintamente sobre as operações de prestações de contas
efetivadas em 2015. A FEESC está implantando um sistema de apuração dos
custos para melhorar a gestão administrativa e financeira de projetos;

12. A Gerência de Informática tem suas atividades descritas da página 41 até a página
44, destacando-se as ações de melhoria do sítio da Fundação, de backup de dados
e implantação de novas versões de sistemas e suporte aos usuários;
13. A partir da página 44 são disponibilizados outros indicadores, entre eles
informações relativas a:

a. Redução das Receitas Operacionais Bruta e Líquida da ordem de 23,09%
(creditada ao cenário econômico e político);

b. Aumento no resultado financeiro, reflexo da política de gestão, a qual
aperfeiçoou os controles de prazos de pagamentos e renegociou aplicações
em bancos;

c. Aumento de despesas em função de dissídio coletivo e do aumento do

número de funcionários para atendimento da demanda dos projetos,
aumento da inflação e de impostos e aumento da despesa tributária;

d. No grupo de contas "Outras Despesas" (pag. 45), também houve redução,
uma vez que houve diminuição no número de projetos e conseqüente

redução de receitas a, por exemplo, "Apoio PROFAP". Há outras reduções
relacionadas a setor Jurídico devidamente registradas no relatório;

14. Na página 45 informa-se que a Fundação teve uma redução de superávit de
66,12%,ficando o valor superavitário em 2015 na ordem de R$ 567.000,00;

15. Os quadros 16 e 17 (pag. 46) sintetizam, para 2015, a captação e recebimento de
recursos dos projetos e aplicação de recursos de projetos, respectivamente.

16. Relativamente ao atendimento do Art. 4° A da Lei 8.958/94, as informações
referentes aos projetos em andamento podem ser acessadas no sítio da Fundação,
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a partir da aba "Transparência", onde estão também disponibilizados o Estatuto, o
Plano de Gestão e o Relatório de Gestão;

17. O presente processo foi baixado em diligência (pag. 57) para anexar os Indicadores

de Desempenho, os quais foram apensados e aparecem da página 59 a 63. Os
indicadores estão classificados em:

Indicadores de esforço;
Insumos: mede a quantidade de insumos ou recursos humanos, materiais ou

financeiros; Execução; mede o quantitativo executado, e Eficiência: mede a relação
entre os serviços entregues e os recursos despendidos (recursos de forma geral - não
apenas relacionados a custos).

Foram listados os insumos utilizados e a execução (pag. 59 e 60) das ações
programadas obtendo-se no indicador eficiência uma relação de 3,78% entre o total de
gastos da Fundação e o total de recursos administrados; o valor de R$ 1.339,83 como

custo mensal médio por projeto administrado para a Fundação e obteve-se o valor de
0,55 como número médio de empregados por projeto gerenciado. Os valores
numéricos dos indicadores descritos demonstram uma gestão eficiente entre a
disponibilidade dos recursos e a execução dos mesmos, sobretudo, conforme já
mencionado no relatório de gestão, em função das dificuldades apresentadas pelo
cenário político e econômico de 2015.
IndlcadeFBS de efíciência:

Eficácia: mede o quanto foi entregue do que era necessário entregar, e Efetividade:
mede o impacto de ações no contexto, agregando-lhes valor.

Relativamente à eficácia, foram encerrados 100% dos projetos no prazo contratual e
100% dos projetos foram concluídos com atendimento dos objetivos propostos. Foram
aprovadas, em 2015, 273 prestações de contas. No que tange á efetividade, observase (pag. 61):

222 professores e servidores técnico-administrativos participantes de projetos
administrados pela FEESC;

. 1.441 alunos participantes de projetos administrados pela FEESC;

. 78,74% como percentual médio de participação de pessoas vinculadas às instituições
apoiadas, por projeto, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos,
estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal

a programas de pesquisa, nos termos da legislação;

. 11.951 bolsas de ensino, pesquisa, extensão ou estímulo à inovação, pagas a
professores, alunos e servidores técnico-administrativos;

. R$ 16.700.441,11 pagos em bolsas de estímulo a professores, alunos e servidores
técnico-administrativos;
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. R$ 2.001.508,13 em bens transferidos para incorporação ao patrimônio da UFSC;

. R$ 25.100,00 em bens transferidos para incorporação ao patrimônio do IFSC.
São trazidos também indicadores contábeis e financeiros (pag. 62 e 63), atendendo o
Art. 5°, § 1°, inciso II, do Decreto n° 7.423/2010 e a fim de auxiliar na avaliação de
desempenho da FEESC. Foram calculados, com base nos dados contábeis do Balanço
Patrimonial, 3 dos principais índices econõmico-financeiros usualmente adotados nas

normas contábeis: índice de Liquidez Corrente (ILC), índice de Liquidez Geral (ILG) e
índice de Solvência (ISG).
Esses índices possibilitam analisar o desempenho da Fundação a partir de sua saúde
financeira. O resultado maior do que 1 (um) simultâneo nos três índices demonstra
uma situação equilibrada da Fundação.

O valor do índice de Liquidez Corrente obtido foi 1,02 — indicando que a Fundação
possui dinheiro e bens disponíveis para pagar suas dívidas no curto prazo; o valor do

índice de Liquidez Geral obtido foi 1,07 - indicando que a Fundação possui em
dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazo para pagar todas as suas

dívidas; e o valor do índice de Solvência Geral obtido foi 1,07 - indicando que a
Fundação tem condições de ser considerada solvente, ou seja, tem condições de
honrar todas as suas dívidas com o seu Ativo Total, em caso de encerrar suas
atividades.

O valor maior do que 1 (um) nos três índices apresentados demonstra que a FEESC
apresenta-se financeiramente bem e em condições de se desenvolver.
III - Considerações:

O Relatório de Gestão de 2015 pondera as dificuldades enfrentadas pela Fundação,
em função de problemas econômicos e políticos para a captação de projetos de pesquisa e
extensão e dificuldades burocráticas da UFSC para a contratação de projetos.
A Fundação possui uma visão de melhoria nas ações a partir de um melhor
aproveitamento da Legislação Federal existente e na desburocratização. Também possui o
entendimento da importância da pós-graduação brasileira no apoio de sistemas produtivos
de bens e serviços.

O relatório aponta as ações de apoio empreendidas pela Fundação em 2015, informa o
seu organograma, as atribuições de cada instância e o nome dos respectivos
responsáveis.

São informados os dados referentes aos projetos captados em 2015 e o apoio
conferido à gerência dos mesmos, a partir da aquisição de bens, contratação de serviços e
pagamentos de bolsas.

Pode-se observar, pelo presente Relatório, o esforço empreendido pela FEESC,
também motivado pela crise destacada no documento, na busca da melhoria de suas

ações de apoio e gerenciamento de projetos. Citam-se aqui a implantação de sistemas
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mais eficazes para gerir recursos, a capacitação de pessoal para apoio aos projetos, um

melhor gerenciamento dos recursos disponíveis em aplicações financeiras e outras ações
de melhora de desempenho descritas no documento.

Ainda com o cenário desfavorável em 2015, a FEESC chegou ao final daquele ano
com um superávit, demonstrando competência, versatilidade e capacidade de adaptação a
condições adversas e mantendo o compromisso com seu Estatuto e a concordância às
Leis e Resoluções ás quais está submetida, tanto no âmbito da UFSC quanto do IFSC.

Os índices de desempenho apresentados ratificam a FEESC como uma Fundação
capaz de seguir dando suporte ás Instituições hoje apoiadas.
IV-Do voto:

Pelo exposto e s.m.]., considero positivo o desempenho da FEESC no período
avaliado e voto pela ratificação de seu Relatório Anual de Gestão, referente a 2015.

Também voto favoravelmente ao recredenciamento da FEESC como Fundação de
Apoio à UFSC e a renovação da autorização da FEESC para seguir atuando como
fundação de apoio ao IFSC.

Florianópolis, 29 de agosto de 2016.

Prof. Amoldo Debatin Neto
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ATA N® 21 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata

da

sessão

ordinária

do

Conselho

Universitário realizada no dia 30 dc agosto

de 2016. às 14 horas, na sala Prof. Ayrton I
Roberto de Oliveira.

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala lija//
Prol. Ayrton Roberto de Oliveira, reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade

Federal de Santa Catarina (UFSC). convocado por meio do Oficio Circular n° 25/2016/CUnV_^,
com a presença dos conselheiros Alacoque Lorenzini Erdniann. Felício Wessling Margolti.
Sérgio Fernando Torres de Freitas. Sebastião Roberto Soares. Rogério Cid Ba.stos, José
Carlos liad Padilha. André Luis Ferreira Lima. Sônia Gonçalves. Carlos Roberto Zanetti.

Gabriel Sanches Teixeira. Isabcla dc Carlos Back. Carlos Eduardo Andrade Pinheiro. Licio
|
Hemancs Bezerra. Wilson Erbs. Ubaldo César Balthazar, José Isaac Pilati. Rogério Silva J

Porianova. Everton das Neves Gonçalves. Amoldo Debatin Neto. Luciano Lazzaris
Femandes. Lisiane Schilling Poeta. Paulo Pinheiro Machado. Alicia Norma Gonzáiicz de

*
H

Castells. Elisete Dahmcr Pfítschcr, Alexandre Moraes Ramos. Edson Roberto de Pieri^—
Gregório Jean Varvakis Rados. Fabrício dc Oliveira Ourique. Marcelo Freitas de Andrade.
Ana Julia Dal Fomo. Fernando Luís Peixoto. Juliano Gil Nunes Wendt. Crysttian Arantcs ^3^2
Paixão. Jakerson Ricardo Gevinski. Fabrício de Souza Neves. Sônia Maria Hickel Probstf^^ n
Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo. Daniel Martins. Paulo Antunes Horta Júnior. William

Gerson Matias. Yara Maria Rauth Müller. Amo Dal Ri Júnior. George Luiz França. Taiiane

^

Mccabó Cupello. Jaçany Aparecida Borges Prudente. José Geraldo Mattos. Anderson Roberto
Oliveira, Rosi Corrêa Abreu. Newton de Mendonça Barbosa Júnior. Plínio da Silva Oliveira

/'.*

Filho. Carlos Vinícius Bertuzzo Guimarães. Camila Spindola Sérgio. Claris,sa de Oliveira
Pinto Levy. Henrique Amador Puel Martins. Jhonathan Facin de Moura e Giovanny Simon
Machado, sob a presidêiKia do professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, reitor da UFSC.

Havendo número legal, o presidente deu início à sessão. Primeiramente, o presidente
|
Jlr^
procedeu ao ato de posse dos professores Sônia Maria Hickel Probsi para. na condição de
titular, representar a Câmara de Graduação no Conselho Universitário, com mandato a

expirar-se em 5 dc agosto de 2016. c Alexandre Moraes Ramos para. na condição de titular.

0^7

representar o Centro Socioeconômico no Conselho Universitário, com mandato a expirar-se /fl/Vy'

em 8 de agosto de 2018; e dos acadêmicos Giovanny Simon Machado e Poliana Garcia/
Temistocles para. na condição de titular e suplente, respectivamente, representarem o corpcí
discente no Conselho Universitário, com mandato a expirar-se em 9 de setembro de 2016. "pj
Justificarani a ausência os conselheiros José Geraldo Mattos. Jaison Bassani. Fabrício de

Oliveira Ourique. Cátia Carvalho Pinto. Maurício Poralli. Cintia Aniell dos Santos. Josimari

^

Telino. Sérgio Nunes Melo. Paulo Pinheiro Machado e Modesto Hurtado Ferrar. Logo após. o
presidente passou â apreciação da ordem do dia. a qual foi aprovada por unanimidade, com as
seguintes alterações: o ponto onze. referente ao Processo n" 23080.008112/2014-75. que

- Tw

tratava sobre o recurso interposto pela diretora do Departamento dc Enfermagem do Hospital , Ú 1/
Universitário, passou ao ponto dois. O ponto dez, referente ao Processo

/

23080.039415/2016-00, que tratava sobre a proposta dí^Regimento
rRegimento Interno
Interno da
da Auditoria
Auditoria V
Interna (AUDIN). foi retirado de pauta, por solicitação .op
que lia\'ia
lia\'ia . /
ap relator
relator Wilson
Wilson Erbs.,
Erbs.. que

A

encaminhado o referido processo para análise jurídica da Procuradoria Federal juHto á UFSc|V
Em seguida, o presidente informou que havia recebido, antes do ínico daquela sessão, uma'
solicitação de estudantes ligados a diversos Programas de Educação Tutorial (PET)a fim de^
realizarem uma manifestação ao plenário sobre os processos seletivos de novos tutores que
estavam sendo disciplinados pela Pró-Reiloria de Graduação (PROGRAD). Em discussão, o

presidente passou a palavra ao conselheiro Fclício Wessiing Margotti, pró-reilor de '
Graduação, para que o plenário fosse esclarecido acerca do processo que estava ocorrendo. O
conselheiro colocou que. quando assumira a PROGRAD.foi constatado que não estava sendo
observada a Portaria do Ministério da Educação (MEC) que regulamenta a constituição dos

grupos PET. tendo em vista que a recondução de seus coordenadores estava ocorrendo deí^
forma automática, sem lançamento de edital. Esclareceu que. como política institucional/
havia sido determinado que essa recondução ocorresse uma única vez. utilizando-se o mesmo

entendimento de outras funções administrativas, dentre outros critérios, afirmando ainda quE N

havia um movimento de estudantes a defender as antigas práticas para favorece^

corporativismos docentes. Em seguida, a conselheira Clarissa Levy fez uso da palavra para(
esclarecer que os estudantes do PET buscavam um direito de fala pois o processo de seleção

dos tutores através da política institucional mencionada pelo conselheiro Felício Wessling
Margotti.

segundo

a

conselheira.

estava

desrespeitando

o

oficio n®

^129/2016/CGRE/DlPES/SESU/SESU-MEC. que autorizava exatamente aquilo que a^
PROGRAD pretendia desautorizar, ou seja, vetar a recondução de tutores que já tivessent^
sido reconduzidos ao menos uma vez. A conselheira também defendeu o direito dos

estudantes se manifestarem e screni ouvidos pelo Conselho já que traziam argumentos que
extrapolavam o esclarecimenio feito pelo conselheiro Felício Wessling Margotti sobre o"
assunto. Após discussão, o presidente acatou o encaminhamento íbito pelos conselheiros^

Daniel Martins e Sérgio Fernando Torres de Freitas de que os discentes entregassem um
documento à secretaria para fins de envio aos conselheiros antes da reunião, para análise
prévia e análise em momento oportuno. Em votação, foi rejeitada por maioria a solicitação de
participação dos estudantes na sessão. Assim sendo, o presidente solicitou que o documento
fosse entregue na Secretaria dos Conselhos, para encaminhamento aos conselheiros. Ademais,

foi deliberado que se adotasse esse procedimento como padrão para as solicitações de
participação dessa natureza. Em seguida, passou-se ã ordem do dia: 1. Apreciação das atas '
das sessões especiais e ordinária do Conselho Universitário realizadas cm 20 de julho de
2016. Os documentos foram aprovados por unanimidade. 2. Processo n" 23080.008112/2014-

75 - Apreciação do recurso interposto pela Diretora de Enfermagem do Hospital
Universitário, Eliane Matos, referente ao Processo Administrativo Disciplinar da

Sen idora Luciany Aparecida Dias. O presidente passou a palavra ao relator Everton das /
Neves Gonçalve.s. que procedeu à leitura de seu parecer, que era contrário à aprovação do
referido recurso. Em seguida, o presidente passou à fase de discussão. Não havendo

maniíestaçõfô. o passou-se ao regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por
unanimidade o Parecer n® 51/2016/CUn. pela não aprovação do referido recurso. Dessa forma,
o plenário aprovou o seguinte encaminhamento; o imediato arquivamento do processo, sem
abertura de Processo Administrativo Disciplinar, cm consonância com as decisões
previamente tomadas cm esfera de julgamento pela ex-reitora Rosclane Neckel c pelo reitor
Luiz Carlos Canceilier de Olivo. Logo após. o presidente passou a presidência dos trabalhos

para a vice-presidente. Alacoque Lorenzini Erdmann. por ser o requerente do ponto de pauta
seguinte. 2. Processo n® 23080,047177/2016-06 — Homologação da aprovação ad
referendum da solieilaçao de afastamento do país do magnífico reitor, Luiz Carlos
Canceilier de Olivo, para participar do Seminário 25 afws de Ia Asociación de

Universidades Grupo Montevidéu (ÁUGM): una mirada hdtia e!futuro, da LXX Reutiión

dei Consejo de Rectores da AÜGM e do / Foro Ahierto de OeW/fH Latinoaméricay Cgribe
^í 1 l

'Am

0
(

(CILAC). Com a palavra, a presidente leu o parecer, o qual havia sido elaborado e aprovaddX

aü referendum. com o objetivo de viabilizar os procedimentos institucionais para afastamento V/

do reitor ao exterior, visto que a data da sessão ordinária do Conselho Universitário e a da ^

Y

referida viagem eram próximas, com diferença de apenas três dias úteis. Em discussão, após
esclarecimentos, passou-se ao regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por
unanimidade o Parecer n° 50/2016/CUn. pela homologação da aprovação da solicitação de
afastamento do país do magnífico reitor. Na seqüência, a presidência foi repassada ao reitor

V

para condução dos trabalhos. 3. Processo n" 23080.020735/2010-92 - Apreciação do
recurso interposto pelo discente do Curso de Pós-Graduação em Sociologia Política, em
razão da aplicação da penalidade de desligamento. O presidente passou a palavra ao relator
Gregório Jean Varvakis Rados. que procedeu à leitura de seu parecer, contrário ao recurso do

—■

requerente. Sr. Sebastián Hermán Pinosa. Após ampla discussão, o presidente passou aos J
esclarecimentos e, em seguida, ao regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por

maioria o Parecer n° 56/2016/CUn do relator Gregório Jcan Varvakis Rados. pela não /liW /

aprovação do recurso impetrado pelo requerente. Sr. Sebastián Hermán Pinosa. por razào dc j m/

cometimento de plágio na elaboração de sua dissertação. No que se referia à solicitação do

requerente de aproveitamento dos créditos realizados, fazendo juz ao título de especialista, o [\

^plenário aprovou também a recomendação do relator de concessão de noventa dias. a contar

í da data dc conhecimento da decisão do Conselho Universitário, para que este apresente \/^
\ monografia, requisito necessário para a concessão do título de especialista, de acordo com a Jl

legislação vigente à época do ingresso e em atendimento à Resolução n" l/CNE/CES/2007. 4. ^

Processo n** 23080,003738/2014-95 — Apreciação do resultado da avaliação técnica dos

critérios dc rcdistribuição das bolsas de monitoria aos centros de ensino. O presidente^^

passou a palavra ao relator Sebastião Roberto Soares, que procedeu à leitura de seu pareceují^''^^
favorável à solicitação dc alteração da Resolução Normativa n" 53/2015/CUn. conforme
proposta feita pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). considerando o aumento da

demanda e o não acompanhamento da oferta de bolsas de monitoria; a avaliação técnica do
formato de distribuição realizado sobre a referida Resolução: a diminuição de inconsistência.s.
verificadas na Resolução Normativa n° 53/2015/CUn quanto à atribuição dc um número de
bolsas maior que o número solicitado e à grande discrepância entre o número de bolsas

.

I atribuídas e o número de bolsas atuais; e a simplificação do processo. Após ampla discussão.
\J
ti que versou principalmente acerca da manutenção ou não do texto proposto pela comissão para ^ ^ y
]|i 0 inciso III do art. 18. que tratava de um dos critérios para análise e distribuição das cotas de
A
J bolsas, diante da proposta do conselheiro Carlos Eduardo Andrade Pinheiro de manutenção do í^i/|y
citado inciso, sugerindo a retirada, portanto, do § r do art. 18. por haver consenso, e
concordância por parte do relator, o presidente passou ao regime de votação. O Conselho |l|f .
Universitário aprovou por ampla maioria o Parecer n° 57/2016/CUn do relator Sebastião j|u{l
Roberto Soares, pela aprovação das alterações sugeridas na Resolução Normativa n" ^^/V/
53/2015/CUn. conforme segue: a) houve a alteração do caput do art. 2®. que passou a vigorar Hy

com a seguinte redação: "Art. 2® MonUoría é a ação pedafíófiica e didática atribuída ao
estudante dc Graduação, supervisionada por professor responsável por disciplina de
íputiquer natureza constatUe do currículo vigente, que requer planejamento, desenvolvimento

u

/'T

e (r\'aliação de modo a atingir, simultaneamente, a formação profissional do próprio discente

que se habilita ao papel de monitor e dos demais estudantes legalmente matriculados tanto Q M
na disciplina à qual se vincula o monitor, quanto nas disciplinas com ementas semelhantes, "VA

respeitado o grau de conhecimento e de experiência deste "; b) no § 3" do art. 11 houve a A \ V

supressão da frase "a seguir bem como a apresentação de Justificativa apresentada pelo \ f Jj

sxtpcrvisor à PROGRAD ". que constava ao finai da redação;

§§ 3° e 4** do art. 17 foram \iv~^

revogados; c) o caput do art. 18 foi alterado, bem como seus Incisos I, II e III, passando a

vigorarem

seguinte redação: "Art. IR. Para análise e distr)quição das cotas dc

^

C omissão C entrai de Bolsa Monitoria observará os sef^uiníes critérios a serem aplicados
para 2011:11 - o número lota! de bolsas de monitoria por unidade de ensino no semestre
2016.2 - pe.so igual a /()% (setenta por cento) do total de bolsas a serem distribuídas:/ II- o

número total de alunos matriculados das disciplinas obrigatórias oferecidas pela unidade de
ensino, considerando os dois últimos seme.stres concluídos - pe.so igual a 15% (quinze por
cento) do total das bolsas:/ III - o número total de alunos reprovados por nota nas
disciplinas obrigatórias de I" (primeira) a -1" (quarta) fases oferecidas pelas unidades de
ensino, considerando os dois últimos semestres concluídos - pe.so igual a 15% (quinze jwr

cento) do total das bolsas"'., d)a proposta de alteração de nova redação para o § 1° do art. 18|
toi rejeitada, sendo o mesmo revogado em sua redação original: c)os incisos!V e V do art. 18

foram revogados. O Conselho aprovou ainda a realização de revisão da referida Resolução
Nonnativa dentro do prazo de dois anos de sua vigência. 5. Processo n" 23080.037257/201645 — Apreciação da solicitação da renovação do credenciamento da Fundação de Fnsino
e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) como fundação de apoio junto à UFSC. O
presidente passou a palavra ao relator Amoldo E)ebatin Neto. que procedeu à leitura de seu"

parecer, favorável, por consklerm* positivo o desempenho da Fundação no período avaliado,
recomendando á a|m>^^ão de seu Relatmio Anual de Gestão, bem como dos indicadores de

desempenho apresentados. Em discussão, após esclarecimentos prestados, o presidente passou
ao regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade o Parecer n®
52/2016/CUn do relator Amoldo Debatín Neto. pela aprovação do Relatório Anual de Gestão
da FEESC. referente ao e.\ercíeio de 2015: pela aprovação da sua avaliação de desempenho,
com base nos indicadores de esforço e de resultado, no conjunto de atividades desempenhadas
pela Fundação, nos indicadores contábeis c financeiros c. também, mediante avaliação de^
desempenho realizada por meio de instrumento de pesquisa Junto aos coordenadores de
projetos e usuários dos serviços da FEESC. os quais demonstraram resultados de eficiência na
gestão de projetos, de acordo com o requerido pelo art. 5®, § T,inciso II. do Decreto n® 7.423.
de 31 de dezembro de 2010: pela aprovação da manifestação favorável do Conselho
Universitário quanto ao adequado cumprimento pela FEESC das disposições contidas no art.
4®-A da Lei n° 8.958/94. Dessa forma, o Conselho aprovou a manifestação de concordância
com a renovação do credenciamento da FEESC como fundação de apoio às atividades de
ensino, pesquisa c extensão da UFSC junto ao Ministério da Educação(MEC)e ao Ministério
ida Ciência. Tecnologia e Inovação (MCTI). 6. Processo n" 23080.037280/2016-30 V \'

172

\

lApreciação da solicitação da renovação do credenciamento da FEESC como fundação

jde apoio junto ao Instituto Federal de Santa Catarina(IFSC). Com a palavra, o presidente
considerou como lido e discutido o parecer do relator, haja vista que esteja havia apresentado
todos os requisitos necessários à renovação do credenciamento da FEESC. de acordo com os

dados constantes no processo referente ao item anterior. Em regime de votação, o Conselho/

Universitário aprovou por unanimidade o Parecer n® 52/2016/ClJn do relator Amoldo Debatinl
Neto. pela aprovação da manifestação de concordância com a renovação do credenciamento

da FEESC como fundação de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão do IFSC
junto ao Ministério da Educação (MEC)e ao Ministério da Ciência. Tecnologia e Inovação
(MCTI). 7. Processo n° 23080.050688/2016-05 - Apreciação da solicitação de indicação de
nomes para compor o Conselho Curador da Fundação de Amparo a Pesquisa e

Extensão Universitária (FAPEU). O presidente passou a palavra ao relator Sérgio Fernando
Torres dc Freitas, que procedeu á leitura de seu parecer, favorável às indicações de cinco

titulares e e um suplente propostas pela FAPEU. em atendimento ao disposto no Decreto n®
7.423/2010 c na Resolução n® 1 do Conselho Curador da FAPEU. Após discussão e
esclarecimentos prestados, o presidente passou ao regime de votação. O Conselho
Universitário aprovou por unanimidade o Parecer n® 49/2016/CUn do relator Sérgio Fernando
Torres de Fiteitas. pela aprovação da indicação dos nome&dos professores Faruk José Nome
ji.-y \ y /
.
.V,.
. \ . iiy

189

Aguilcra. Temando Cabral. Júlio César Passos. Lúcia Nazarelh Amante e Mário Steindcl. na q

190
191

condição de membros titulares, e Evoy Zaniboni Filho, na condição de membro suplente, para
comporem o Conselho Curador da FAPEU. com mandato de quatro anos. a partir de 1° de

192

outubro de 2016. 8. Processo n" 23080.05070S/2016-04 — Apreciação da solicitação do /—^

193
194

credenciamento da Fundação da FAPEU como fundação de apoio junto ao Instituto
Federal Catarinense (IFC). O prc.sidcntc pa.ssou a palavra ao relator Sérgio Fernando Torres

^

195

de Freitas, que procedeu à leitura de seu parecer, favorável ao pedido de credenciamento, após

196
197
198
199

análise, por parte do relator, de todas as questões pertinentes, por entender que a referida
Fundação possui as condições necessárias e suficientes para exercer a função, não só por sua
vasta experiência junto à UFSC. em que já apresenta bons indicadores de desempenho, mas
também pelo fato de que poderá contribuir efetivamente para o fortalecimento de uma

200
201
202

instituição pública de formação, cumprindo o papel social a que se destina. Em discussão, não
havendo manifestações, o presidente passou ao regime de votação. O Conselho Universitário
aprovou por unanimidade o Parecer if 53/2016/CUn do relator Sérgio Fernando Torres de 7

203

Freitas, pela aprovação da manifestação de concordância com a autorização do

204

credenciamento da FAPEU como fundação de apoio às atividades de ensino, pesquisa e

205

extensão do IFC junto ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da Ciência.

206
207

Tecnologia e Inovação (MCTI). 9. Processo n® 23080.024124/2015-28 - Apreciação
solicitação da Fundação José Arthur Roitcux (FUNJAB) quanto à manifestação do

208 ^y^Consclho Universitário em relação à diligência exarada pelo Grupo de Apoio Técnico J

209^ (GAT) do Ministério da Educação (MEC). Em virtude da Justificativa de au^iicia do ^ J
210

relator Valdir Rosa Correia, o presidente passou a palavra ao conselheiro Wilson Erbs. que ^

211
212
213
214
215

procedeu à leitura do parecer do relator, favorável à aprovação da reavaliação de desempenho
/
da referida Fundação. Em discussão, não havendo manifestações, o presidente passou ao,^ i
regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade o Parecer
54/2016/CUn do relator Valdir Rosa Correia, pela aprovação da reavaliação de desempenho
da FUNJAB. com base nos indicadores de esforço e resultado; no conjunto de atividades

216

desempenhadas pela Fundação: nos indicadores contábeis e financeiros: e. também, na

217

avaliação de desempenho realizada por meio de instrumento de pesquisa que foi aplicado

^ junto aos usuários dos serviços da FUNJAB. que demonstraram resultados de eficiência na
21^ gestão de projetos, de acordo com o requerido pelo art. 5°. § T. inciso II. do Decreto n°

/

7.423/2010. 10. Processo n" 23080.051620/2014-73 — Apreciação do recurso interposto

22

pelo requerente referente ao Processo Administrativo Disciplinar do serxidor Mirosiau

2^«\l Sikorski. O presidente passou a palavra ao relator Sérgio Fernando Torres de Freitas, que

1

223 A j procedeu à leitura de seu parecer, contrário ao recurso impetrado pelo servidor. Dessa forma. /
224 mantinha a decisão do magnífico reitor exarada no Julgamento n® 27/20I6/GR. pela demissão /1W

225

do servidor, por considerar sem previsão constitucional o acúmulo dos dois cargos ocupadosjn f

226

pelo servidor. O relator ressaltou que a acumulação de cargos, independentemente de cargí/n /

227
228
229
230
231
232

horária- só tinha previsão constitucional em três situações, nas quais o citado servidor não
enquadrava: dois cargos de professor: um cargo de professor com outro de natureza técnica ou
científica: ou dois cargos privativos da área da saúde. Após discussão c esclarecimentos
/"
prestados, o presidente passou ao regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por
ampla maioria o Parecer n° 55/2016/CUn do relator Sérgio Fernando Torres de Freitas, pela
não aprovação do recurso impetrado pelo servidor Mirosiau Sikorski, mantendo a decisão do ' \\

233
234

magnífico reitor exarada no Julgamento n® 27/2016/GR, pela demissão do servidor. 11.
p
Informes gerais. O presidente infonnou que no dia 13 de setembro de 2016. às 17 horas e 30 , /\

235

minutos, no Auditório da Reitoria, seria realizada a outorga do título de professor emérito aos 'J, Vj

236
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professores Tcodoro Rogério Vahl. Ingrid Elscn e Sclvino José Assmann. O conselheiro *3
Wilson Erbs, na condição de presidente da APUFSC-jSindical. fez um convite aos docen^s

238

■

para participarenã^o^sts^nário com o objetivo de debater as diferentes formas dcT)rgani;^çflO
-/

. -Av

NL/^

\V-

hWé

V

V.

/

sindical dos professores das universidades federais, no dia 1® de setembro, novAuditório da
Reitoria. O conselheiro Giovanny Simon Machado convidou a todos a participarem, logo após
aquela reunião, no Auditório da Biblioteca Universitária, de uma mesa cujo tema seria a

conjuntura atual da educação pública do País e as experiências de ações afirmativas n<^
programas de pós-graduação, informou também que a Associação dos Pós-Graduandos
(APG) estaria organizando, nos dias seguintes, uma campanha de conscientização contra o
assédio na pós-graduação. Em seguida, o conselheiro solicitou informações acerca da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e a respeito do processo sobre a
recomposição da representação estudantil no Conselho Universitário. O conselheiro George

Luiz frança, como representante da educação básica, informou que o Conselho Nacional dos
Dirigentes das Escolas de Educação Básica das Instituições Federais de Ensino Superior
(CONDICAp) emitira, no dia 1° de agosto de 2016. uma nota em que manifestava sua
preocupação diante de projetos que se auionomeavam "'Escola Sem Partido". Na seqüência, o

conselheiro procedeu à leitura na íntegra da citada nota e consultou o presidente sobre a
possibilidade de emissão de uma nota por parte do Conselho Universitário. O conselheiro
Paulo Antunes Horta Júnior solicitou que. assim que fosse esclarecido o cenário político
nacional, fosse realizada uma manifestação institucional no sentido de garantir a manutenção

dos recursos para os projetos que estavam em andamento pelo Fundo Nacional di^
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Em seguida, a vice-presidente.
Alacoque Lorenzini Erdmann. prestou alguns esclarecimentos sobre a transição da gestão do
Hospital Universitário para a EBSERH. Explicou que ainda naquela semana se definiriam os
nomes para as diversas funções como superintendência e gerências. Esclareceu que em breve
.seria lançado edital para o concurso para o provimento de mais de quatrocentas vagas. Por
fim. afirmou que até o mês de janeiro do ano seguinte haveria a reposição de pessoal, que
estava anteriormente sendo contratado via fundação de apoio. Logo após. o conselheiro Plinio
da Silva Oliveira Filho infonnou que o processo mencionado pelo conselheiro Giovanny
Simon Machado estava aguardando a elaboração de uma análise jurídica, explicando que
finalizaria seu parecer tão logo o recebesse. Por fim. convidou a todos a participarem dos
campeonatos que seriam promovidos pela Associação Atlética da UFSC a partir daquele final
de semana e continuando por todos os finais de semana do mês de setembro. Por ocasião

dessa atividade, o Diretório Central dos Estudantes(DCE)também estaria realizando diversas
ações de integração cultural. Na seqüência, nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou
a se.ssào. da qual, para constar, eu. Juliana Cidrack Freire do Vale. secretária executiva dos
Oi^ãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ala, que. se aprovada, será assinada pelo

disposição ei^^^o^^itd^^Fl^^r^^

senhor presidente e pelos demais conselheiros, estando a gravação integral da sessão à
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NO DIGITAL

MEC
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Alerta - 23/05/2017
O Estadão publicou no dia 20/05, e Antonio Gois publicou ontem
(22/05), sobre possível renúncia de Mendonça Filho ao cargo de
ministro. A partir disso, outros blogs pequenos repercutiram o
assunto no digital, mas tendo uma repercussão baixa. Jornais locais
e NE já divulgam atividades normais de Mendonça Filho como
ministro. Importante citar que o JC usou a atualização das redes
sociais de MF como comprovação de que ele continua atuante,
enquanto outros ministros não aparecem mais nas redes.

2

Alerta - 24/05/2017
A principal reclamação é sobre a isenção de inscrição no ENEM.
Estudantes de baixa renda questionam o motivo de ter a isenção
negada. Essa repercussão está concentrada na página do
Facebook do MEC. O ideal é avaliar caso a caso, pois também pode
ocorrer falta de entendimento, por parte dos estudantes, sobre
como funciona a isenção. Mas o número de reclamação é baixo, 38
questionamentos sobre o assunto.
2
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Alerta - 24/05/2017
Internauta confundiu o protesto que está ocorrendo no Ministério
da Agricultura como se fosse no MEC. Só foi uma menção. Mas
estamos acompanhando aqui, pois também vimos que outro
internauta resgatou matéria do ano passado sobre protesto no
MEC. Outros perguntam se o MEC também foi atacado.

Alerta - 26/05/2017
Internautas que esqueceram de pagar o ENEM começaram a
questionar se o pagamento poderá ser prorrogado. São poucas
menções ainda.

3
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Alerta - 26/05/2017
A Folha de São Paulo noticiou que o MEC permitiu educação à
distância nos anos finais do ensino médio. Os internautas estão
criticando a medida afirmando que o ensino presencial não tem
boa qualidade e à distância não haverá melhoras. O público diz
que o ideal é investir na educação presencial ao invés de abrir
cursos à distância. No Twitter foram registrados 23 curtidas e
13 retweets. No Facebook, a postagem soma 379 reações, 88
compartilhamentos e 54 comentários.

Alerta - 29/05/2017
Internautas estão reclamando que não conseguem acessar
a página do SISU. O G1 postou sobre isso no Twitter. Alguns
internautas estão recomendando que as pessoas que não estão
conseguindo realizar a inscrição entrem no site do Inep para alterar
a senha.
4
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Alerta - 31/05/2017
Após a coletiva realizada ontem sobre o balanço das inscrições do
ENEM, o público critica o valor cobrado para a realização do exame
e atribui a queda no número de inscritos a esse fato. A imprensa
está repercutindo a queda de inscritos confirmados e diz que é o
menor desde 2013. Na postagem da coletiva, internautas afirmam
que o governo quer “apenas ganhar dinheiro” e associa o MEC e o
ministro à corrupção. A repercussão dos internautas atribuindo o
valor da taxa à queda é baixa.

Alerta - 31/05/2017
No último post sobre o FIES, internautas estão falando que o site
não está funcionando. Foram três menções até o momento.

5
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Alerta - 02/06/2017
Os internautas estão criticando esse post por ter usado a
expressão “sem dominar história”. Eles afirmam que a disciplina
está sendo desprezada. A repercussão é baixa, sendo 24
comentários até o momento.

Alerta - 05/06/2017
Abertura das incrições para o PROUNI repercute no digital. No
Facebook foram quase 1.400 comentários. O público realiza
marcações de amigos para se inscrever e informá-los da data. Os
estudantes se animam com mais uma possibilidade de ingresso
numa universidade. Algumas pessoas tiveram dificuldade em
ter acesso à sua nota, mas os internautas ajudaram aqueles que
solicitaram auxílio. Outros questionam se podem visualizar os
cursos ofertados.
6
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Alerta - 07/06/2017
Na postagem sobre instalação de piso tátil no órgão, o
público relata que ainda tem muito a ser feito para melhorar a
acessibilidade para as pessoas com deficiência e citam, também, as
dificuldades enfrentadas pelos surdos nas escolas. A repercussão
é baixa e não deve aumentar, já que os internautas não voltaram a
criticar hoje pela tarde.

Alerta - 07/06/2017
Em relação ao PROUNI, os estudantes questionam quando sairá
a nota de corte e quem está apto para participar do programa 20 internautas questionaram sobre o assunto na página do MEC,
até o momento. Já os comentários positivos estão relacionados
ao conteúdo educativo, a exemplo da postagem que esclarece
dúvidas gramaticais.
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Alerta - 08/06/2017
Maioria dos comentários está relacionada ao Prouni, principalmente
em decorrência dos posts sobre live com o diretor de Políticas
e Programas de Educação Superior. O público questionou
sobre aspectos do programa como disponibilidade de vagas,
comprovação de renda familiar, comprovante de residência, vagas
para deficientes e nota mínima para participar. Em vídeo de MF
falando sobre as melhorias na educação, as 33 menções foram
negativas. Os internautas, principalmente de oposição, realizam
“vomitaço”, pedem a saída do ministro e do atual presidente.
Alerta - 08/06/2017
Portais de imprensa postaram matéria sobre decisão do MEC em
recolher das escolas livro infantil que aborda o incesto. O Globo
e G1 publicaram no portal. Mas o debate de internautas veio com
os posts nas páginas do Facebook do Zero Hora, NE 10, Folha
PE e do deputado federal Fernando Francischini. A repercussão
maior é positiva, dos internautas elogiando o recolhimento. Porém,
observa-se crítica pontual sobre ter uma “herança do PT” ainda no
MEC e que os livros já deveriam ter sido recolhidos.
8
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Alerta - 09/06/2017
O público continua interagindo nas postagens mencionando
amigos nos comentários para se inscrever no Prouni. Surgiram
dúvidas sobre a nota de corte por parte de alguns estudantes,
mas que já foram respondidas pelo público. Em publicação sobre
bullying, estudantes especulam que o tema pode ser abordado na
redação do ENEM deste ano e ficam animados com a possibilidade.
Alerta - 12/06/2017
O público geral foi o mais ativo no final de semana, marcando
amigos nas postagens do Prouni e Sisu. Além disso, conteúdos
interativos foram positivos para o MEC, com internautas
homenageando seus professores e comentando os livros que
marcaram a vida das pessoas. Em relação aos questionamentos,
estudantes têm dúvida se será aberto as inscrições do Sisutec
e ENCCEJA. Já a imprensa divulga prazo para as inscrições dos
aprovados no Sisu e anuncia a liberação de resultado do Prouni.
Na página de Mendonça, um internauta pergunta quando será
efetuado o pagamento da bolsa do PRONATEC.
9
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Alerta - 12/06/2017
O repasse de R$ 30 milhões do MEC para as escolas de
Pernambuco é posto em descrédito pelos seguidores. Alguns
chegam a duvidar que o dinheiro será aplicado na recuperação
dos danos nas escolas e outros dizem que a verba será alvo de
corrupção. Foram apenas cinco comentários. A repercussão é bem
baixa.

Alerta - 13/06/2017
Matéria do portal Noticias ao minuto abordou a utilização de aviões
da Força Aérea Brasileira por ministros do governo Temer, apesar
de ser proibido por lei. Foi citado o nome de Mendonça Filho no
final da reportagem, afirmando que ele viajou no último dia 2 de
junho para Caruaru e Serra Talhada, antes de desembarcar no
Recife, junto a 10 convidados. A matéria não repercutiu nas redes
sociais.
10
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Alerta - 13/06/2017
O principal tema para o MEC hoje é o FIES. Os estudantes estão
perguntando quando abre as inscrições para o segundo semestre.
Já foram mais de 50 menções na página do MEC com “Ac”.
Essa abreviação dos internautas quer dizer que eles querem
acompanhar esse questionamento para saber sobre a inscrição.
Caso ainda não tenha uma data definida, seria interessante interagir
informando que as datas serão divulgadas nas redes assim que
estiverem definidas.

Alerta - 13/06/2017
Internautas estão reclamando que o SisFies está com erro e que
não conseguem fazer o aditamento. Essas reclamações são na
fanpage do MEC
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Alerta - 14/06/2017
Internautas estão perguntado sobre o Encceja, quando sai o início
das inscrições, porém, com baixa repercussão. Cerca de umas 10
menções com esse questionamento foram feitas ao MEC. Já em
relação à inscrição no FIES, a repercussão é maior. Os internautas
questionaram sobre o prazo, mas nem todos receberam resposta
nas interações.

Alerta - 20/06/2017
No post sobre criação de app por estudantes do IFCE, internautas
questionam sobre previsão para o Sisutec. Também houve quem
questionasse sobre o atraso nas inscrições do FIES. Apesar de ter
uma baixa repercussão, é uma dúvida que estamos observando
diariamente nas redes do MEC.
12
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MEC
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MEC NO DIGITAL
FÓRUM DE INOVAÇÃO
EDUCATIVA

ENEM
A principal crítica ao ENEM foi sobre valor da
taxa de inscrição. Estudantes também relatam
que efetuaram o pagamento do exame, mas que
ainda não foi registrado na página do estudante.
Já os alunos de baixa renda se queixaram de não
conseguir isenção da taxa de inscrição.

Fórum promovido pela Folha SP (24 a 25/05),
que irá discutir a Base Nacional Curricular
Comum, é divulgado por Alexandre Frota no
Twitter. Internautas criticam participação de
Frota, que irá falar sobre os temas “escola sem
partido” e “Ensino Médio”.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
IMAGEM DE MINISTRO
NO GOOGLE

MENDONÇA FILHO

Notícia sobre suposta renúncia do ministro de
Educação permanece entre os assuntos mais
procurados no Google, ocupando o 4º lugar da
1ª página (abaixo das páginas de site, Wikipédia
e Facebook). Já o Jornal do Commercio
ressaltou atuação do minsitro, comparado aos
outros ministros pernambucanos.

Internautas que aprovam a atuação do
ministro elogiaram sua gestão, apoiando as
mudanças realizadas na área de Educação. Os
comentários negativos estão relacionados ao
cenário político atual e relação do governante
com o presidente Michel Temer.

MEC
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL

ELOGIOS
1. GESTÃO DE MENDONÇA

25%

2. IMPORTÂNCIA DO MEC PARA O GOVERNO
3. INTERNAUTAS RECOMENDAM INSCRIÇÃO NO
PROGRAMA PROBRAL, EM PARCERIA COM O
SERVIÇO ALEMÃO DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO

75%

CRÍTICAS
1. VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ENEM
2. CORRUPÇÃO (RELAÇÕES COM GOVERNO TEMER)

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 570

MEC

3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO ENEM

15

PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL
0,7% 0,5%

PÚBLICO GERAL: Estudantes fizeram parte do público
geral que reclamou sobre valor e isenção do pagamento
do ENEM. Além disso, observa-se o interesse, também dos
estudantes, pelo programa Probral.
IMPRENSA: A coluna de Antonio Gois, do O Globo, ainda
repercutiu possibilidade da saída de Mendonça Filho
do MEC, porém, obtendo baixa repercussão. Portais
de Pernambuco, a exemplo do Jornal do Commercio,
divulgaram que Mendonça se mantém atuante no ministério.

98,7%

PÚBLICO GERAL

MEC

IMPRENSA

OPOSIÇÃO: Repercussão sobre possível saída de Mendonça
Filho do ministério é baixa nos canais de oposição. Alguns
militantes da oposição criticaram o ministro e demonstraram
expectativa pela sua saída do MEC.

OPOSIÇÃO
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MEC
NO DIGITAL
ÚLTIMA SEMANA
23 A 24/05/2017

MEC
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MEC NO DIGITAL
ENEM

2ª EDIÇÃO DO SISU

Os estudantes de baixa renda que não
conseguiram isenção da taxa de inscrição
continuam criticando o ministério, afirmando
descaso e pedindo reavaliação do MEC sobre
o caso. O valor da taxa também gera críticas
relacionadas a supostos desvios de dinheiro.

Estudantes mostraram expectativa para
a abertura da segunda edição do Sisu.
Esperançosos com a possibildiade de ingressar
na universidade, eles relataram ansiedade com
a aproximação da data. Alguns questionaram
onde podem ter acesso às vagas disponíveis.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
RELAÇÃO COM TEMER

APLICATIVO ENEM
Usuários do app do ENEM para mobile avaliaram
que o mesmo não funciona, nas avaliações da
loja de download. Internautas relatam “tela
branca” ao usarem o app, não constando
nenhum dado e impossibilitando o uso do
programa. Outros internautas conseguiram
acesso após baixar novamente o app.

Diante do cenário político atual, internautas
criticaram o ministro Mendonça Filho, ainda
avaliando que ele irá “cair” junto com o
presidente Michel Temer. Apesar de ser em
menor número, a imagem de MF permanece
sendo associada à corrupção.

MEC
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
14%

ELOGIOS

41%

1. REALIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO SISU

43%

2. ATUAÇÃO DE MENDONÇA FILHO NA PAUTA DE
EDUCAÇÃO

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 846

+

-

.

ENEM

0,1%

15,2%

33,5%

SISU

39,9%

0,2%

0,7%

-

0,1%

-

TEMER

CRÍTICAS
1. SUPOSTA DEMORA NA CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO DO ENEM
2. ESPECULAÇÕES SOBRE DESVIO DE VERBA DA
TAXA DE INSCRIÇÃO DO ENEM
3. INTERNAUTAS AVALIAM QUE BAIXO Nº DE VAGAS

POSITIVO

MEC

NEGATIVO

PARA A 2ª EDIÇÃO DO SISU

NEUTRO

19

PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL
ESTUDANTES: Os vestibulandos foram os mais ativos
nas mídias sociais, questionando quanto à confirmação
de pagamento do boleto do ENEM. Outros se dizem
esperançosos com o Sisu do meio do ano.

2% 8%
9%

IMPRENSA: Os portais de notícia têm repercutido o fim do
prazo para o pagamento do boleto de inscrição do ENEM
2017. Além disso, muitos estão noticiando a abertura da
segunda edição do SISU no final do mês de maio.

71%

ESTUDANTES

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL: Esse público atua na rede disseminando
conteúdos da imprensa relacionados ao Enem e ao Sisu,
bem como marcando outras pessoas nos comentários das
postagens do MEC para não perder a data de pagamento do
ENEM, por exemplo.

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC

20

INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Interagir com internautas que reclamam ou questionam sobre a
isenção de pagamento do ENEM, tendo em vista que foi uma das
principais críticas nas redes do MEC.

Estudantes ainda apresentam dúvidas sobre prazo para
processamento de pagamento da taxa de inscrição do ENEM.
O MEC pode continuar com essa divulgação no Twitter, já que a
informação nessa rede fica “velha” em menor tempo. O ideal é
usar imagem com a data/prazo para confirmação do pagamento,
apostando no apelo visual da informação.
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MEC NO DIGITAL
ENEM

2ª EDIÇÃO DO SISU

Estudantes continuam reclamando que ainda
não conseguiram visualizar a confirmação de
pagamento do ENEM na página de acesso. Já os
internautas que não conseguiram isenção, e não
têm condições de arcar com o valor do exame
usaram hashtags #taxaabusiva e #boicoteEnem,
porém, sem repercussão.

As dúvidas sobre o SISU foram as
menções mais frequentes ao MEC. Houve
questionamentos sobre a disponibilidade de
vagas e onde conferir tais dados. Além disso,
estudantes perguntaram se, assim como o
Sistema, o Prouni também terá uma segunda
edição.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
PROIBIÇÃO DE
CELULARES

MANIFESTAÇÕES

O portal do Estado de São Paulo publicou
que, após gravações do presidente Temer,
o ministro Mendonça Filho teria proibido
celulares em seu gabinete. Internautas
compartilharam a notícia ironizando uma
suposta ocultação de crimes pelo ministério.

MEC

Após posicionamento de MF sobre o protesto
em Brasília, internautas criticaram sua fala
afirmando que inaceitável seria o envolvimento
dos políticos em casos de corrupção. Também
houve apoio ao ministro em sua fanpage, com
críticas à depredação do patrimônio público.
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
11% 10%

ELOGIOS
1. REALIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO SISU
2. POSICIONAMENTO DE MF SOBRE AS

79%

MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 924

ENEM

+

0,3%

-

17%

.

CRÍTICAS

24,6%

SISU

12,3%

1,2%

34,6%

PROTESTOS

1,6%

0,7%

0,1

1. POSICIONAMENTO DE MF SOBRE AS
MANIFESTAÇÕES
2. VALOR DE INSCRIÇÃO DO ENEM
3. PROIBIÇÃO DE TELEFONE NO GABINETE APÓS
GRAVAÇÕES DE TEMER

POSITIVO

MEC

NEGATIVO

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL

8%
38%
53%

IMPRENSA: Este público segue noticiando o início
das inscrições para o SISU. Além disso, o Jornal do
Commercio divulgou posicionamento do ministro sobre
as manifestações e o Estadão sobre suposta proibição de
celulares no gabinete do ministro do MEC.
PÚBLICO GERAL: Muitos demonstraram incômodo com
o ambiente político instável no Brasil. Foram registradas
críticas ao seu posicionamento sobre os protestos. Na
matéria do JC, maioria dos internautas se posicionou contra
Mendonça, citando corrupção no Governo Temer e que o
ministro deveria sair da política em 2018. Na fanpage de
Mendonça foi onde houve apoio ao seu posicionamento.

9%

ESTUDANTES

ESTUDANTES: O maior volume de menções desse público
ainda está relacionado à realização de pagamento do
ENEM. As críticas foram direcionadas ao valor da taxa de
inscrição do exame e que este dinheiro estaria relacionado à
corrupção do governo.

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC

25

INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Itensificar a interação na fanpage do MEC com os seguidores
que cobram respostas sobre a isenção do pagamento do ENEM.
Além disso, informar internautas sobre ProUni, já que os mesmos
apresentaram dúvidas sobre possibilidade de segunda edição.

É interessante gerar conteúdo direcionado para os estudantes
deficientes que realizarão o ENEM neste ano. Nas redes do MEC,
houve dúvidas de internautas se será necessário comprovação de
deficiência e como proceder no momento do exame.

26

MEC
NO DIGITAL
ÚLTIMA SEMANA
25 A 26/05/2017

MEC

27

MEC NO DIGITAL
ENEM

2ª EDIÇÃO DO SISU

Com o fim do prazo para pagamento do exame,
estudantes pedem prorrogamento da data.
Surgem críticas afirmando que o vencimento
do boleto não foi em uma data favorável e
estudantes sugerem que seja posto em uma data
que coincida com o final/início de mês.

Com a aproximação da data para início do
Sisu, a imprensa intensifica a divulgação como
forma de lembrar os estudantes. O portal
do Guia do Estudante tem sido um dos mais
frequentes a postar sobre o assunto nas redes.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
ISENÇÃO DE TAXA DO
ENEM

PREMIAÇÃO DE
ESTUDANTES
Público elogia estudantes premiados na
Intel ISEF2017 e os que disputam prêmio da
Microsoft. Os internautas demonstraram orgulho
com as premiações e ressaltaram a capacidade
dos estudantes brasileiros.

A ONG Educafro denunciou que estudantes
pobres não conseguiram isenção de taxa no
ENEM. Segundo a matéria do jornal O Globo,
a instituição reivindicou benefício para alunos
de baixa renda ao Inep.

MEC
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
10%

14%

ELOGIOS
1. PREMIAÇÃO DE ESTUDANTES NO EXTERIOR

86%

2. POSICIONAMENTO DE MF SOBRE AS
MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 884

ENEM

+

-

.

0%

9,1%

47,5%

SISU

0%

2,3%

31,4%

PROTESTOS

0%

1,1%

0%

POSITIVO

MEC

NEGATIVO

CRÍTICAS
1. ISENÇÃO PARA ALUNOS BAIXA RENDA
2. CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ENEM NA
PÁGINA DO ESTUDANTE

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL

10%

ESTUDANTES: Esse público segue comentando sobre o o
valor da taxa de inscrição e citando ter esquecido de pagar
a taxa do ENEM. Com isso, estudantes começam a pedir
prorrogação do pagamento.

27%
IMPRENSA: A imprensa divulgou a abertura da segunda
edição do Sisu e denúncia da ONG Educafro afirmando que
estudantes baixa renda não cosneguiram isenção no ENEM.

51%

12%
PÚBLICO GERAL: Em menor número, o público comenta
sobre os protestos em Brasília e nota divulgada por
Mendonça Filho. Foram registradas menções de apoio à
declaração do ministro. Um internauta critica a fala de MF no
Twitter associando o ministro à corrupção e despreparo
para asusmir o MEC.

ESTUDANTES

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC

30

INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Devido ao grande volume de estudantes relatando que não
conseguiram a isenção no ENEM, é válido explanar o tema
na fanpage do Ministério, respondendo aos internautas que
apresentarem dúvida sobre o assunto.

Postagens como a divulgação de estudantes premiados fora
do país trazem engajamento positivo para a página. Conteúdos
que abordem êxito dos brasileiros na educação são aliados para
agregar elogios à atuação do MEC.
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MEC
NO DIGITAL
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26 A 29/05/2017

MEC

32

MEC NO DIGITAL
CHUVAS EM PE E AL

2ª EDIÇÃO DO SISU

Após as fortes chuvas que alagaram cidades
pernambucanas e alagoanas, o MEC foi notícia na
imprensa por enviar equipes do FNDE e liberação
de recursos emergenciais para os estados. Na
fanpage do ministro MF, internautas elogiaram a
atuação do governo e do ministério.

Com a abertura do Sistema, os estudantes
demonstraram ansiedade. Porém, alguns
relataram que não conseguiram acesso à
página por possuir “senha ou número de
inscrição inválida”. Outros afirmaram que o
número de vagas seria limitado.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
PRONATEC

ERRO NO INSTAGRAM

Parceria do Pronatec com o Insituto TIM foi
assunto de interesse dos internautas. O público
recomendou a leitura do tema aos amigos para
indicar os cursos oferecidos. Apesar disso,
algumas pessoas pontuam que é necessário
abrir cursos presenciais e não só online.

MEC

O portal G1 noticiou em seu site e Twitter postou
erro na postagem do MEC que anunciava parceria
entre Brasil e França. A bandeira inserida de forma
errônea gerou comentários negativos à educação
brasileira e especialista entrevistado diz que gafe
é “um enfraquecimento geral da cultura escolar”.
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
6% 10%

ELOGIOS
1. PRONATEC

84%

2. AÇÃO DIANTE DE ENCHENTE EM PERNAMBUCO/
ALAGOAS

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 782

ENEM
SISU
PRONATEC

POSITIVO

MEC

+

0,3%

-

10,2%

.

0%

9,5%

37,6%

0,7%

0,1%

1,4%

NEGATIVO

CRÍTICAS

52,3%

1. ERRO EM POSTAGEM DO INSTAGRAM
2. CURSOS PRESENCIAIS/ONLINE
3. DIFICULDADE PARA REALIZAR INSCRIÇÃO NO
SISU

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL
ESTUDANTES: Apesar do elogio à oferta de cursos online
e regulamentação do EAD, alguns estudantes pediram a
abertura de cursos presenciais.

13%
37%
43%
7%

ESTUDANTES

IMPRENSA

IMPRENSA: Além de divulgar a abertura das incrições para a
segunda edição do SISU, a imprensa cita o MEC e Mendonça
Filho ao noticiar apoio do governo às cidades alagadas em
Pernambuco e Alagoas.
PÚBLICO GERAL: Foram registrados comentários de
solideriedade às vítimas das enchentes e à atuação do MEC.
Além disso, grande parte do público interage marcando
amigos nas postagens dos perfis do Ministério, como a do
PRONATEC. Internautas em geral também criticaram erro
da bandeira francesa no Instagram, insinuando que o erro do
MEC seria um retrato da educação brasileira.

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Com o resultado do SISU, internautas questionam sobre a abertura
do Sisutec no meio do ano. É interessante relizar a interação
com esses internautas e/ou gerar conteúdo sobre o assunto,
principalmente se já tiver agenda para divulgação.

Em relação à dificuldade para acessar o SISU, as redes podem
manter internautas informados e esclarecer as dúvidas sobre como
alterar senha, por exemplo.

36

MEC
NO DIGITAL
ÚLTIMA SEMANA
29 A 30/05/2017

MEC

37

MEC NO DIGITAL
CHUVAS EM PE E AL

2ª EDIÇÃO DO SISU
Falha no banco de senhas do Sisu foi notícia
em diversos portais como G1, Folha de São
Paulo e O Globo. Os internautas criticaram
a instabilidade, mostrando descrédito em
relação ao sistema.

Em menor número, o assunto ainda foi pauta em
alguns jornais e suas mídias, principalmente no
envio de equipes pelo MEC para avaliar os danos
provenientes dos alagamentos.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
BNCC

ENEM

Estudantes relataram não ter conseguido isenção
da taxa do ENEM e alguns pediram reavaliação
do pedido. Já outros solicitaram prorrogação do
prazo de pagamento, visto que não estão isentos
e precisam de um maior prazo para pagamento.
Também houve críticas ao valor cobrado para a
realização do exame.

Na fanpage do MEC, o público dividiu opiniões
nas avaliações sobre a BNCC. Enquanto alguns
apoiaram as mudanças, outros disseram que a
base não beneficiará a educação, remetendo à
corrupção do governo. Os internautas chegaram a
fazer “vomitaço” na postagem sobre o assunto.

MEC
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
7%
18%

ELOGIOS

75%

1. ENVIO DE EQUIPES APRA ÁREAS ALAGADAS
2. UTILIZAÇÃO DO NOME SOCIAL POR TRAVESTIS E
TRANSEXUAIS

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 735

ENEM

+

0,1%

-

3,7%

.

SISU

0,3%

17,9%

27,3%

BNCC

1,3%

0,8%

0%

POSITIVO

MEC

NEGATIVO

CRÍTICAS

60%

1. FALHA NO SISU
2. BNCC
3. DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO SISU

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL
ESTUDANTES: A maioria dos estudantes se queixou sobre
não conseguir acesso à sua página do Sisu, mesmo com
seus dados corretos, e pediram ajuda para que o problema
fosse resolvido.

9%
44%

32%

PÚBLICO GERAL: O público em geral debateu sobre a Base
Nacional Comum Curricular. As menções foram divididas
entre elogios às mudanças e pessoas dizendo que as
modificações não ajudarão a educação brasileira da forma
que está sendo proposto.

15%

ESTUDANTES

IMPRENSA: Os jornais publicaram reportagens sobre a falha
no sistema de senhas do Sisu. Além disso, ainda repercutem
envio de equipes pelo MEC às localidades alagadas para
avaliação de danos.

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

É interessante divulgar na fanpage as ações do MEC para ajudar as
vítimas da chuva e como os internautas podem contribuir com as
pessoas afetadas pelos alagamentos.

Apostar em conteúdo/interações esclarecendo aos internautas o
prazo para recorrer à isenção de taxa do ENEM.
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MEC
NO DIGITAL
ÚLTIMA SEMANA
30 A 31/05/2017

MEC

42

MEC NO DIGITAL
ISENÇÃO DO ENEM

2ª EDIÇÃO DO SISU
A imprensa noticiou a divulgação das
primeiras notas de corte do sistema e os
cursos mais concorridos. Na fanpage do
MEC, alguns estudantes relatam que não
conseguiram acompanhar a inscrição e
reclamaram sobre o funcionamento do site.

Internautas apresentaram dúvidas sobre a
mudança na forma de solicitação de isenção.
Os estudantes pediram mais informações em
relação aos documentos necessários para
pedir recurso e para onde enviar.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
RELAÇÕES COM O
GOVERNO

ENEM

Após coletiva sobre o balanço das inscrições
do exame, internautas criticaram o valor para
a realização do ENEM e atribuíram a queda
do número de inscritos a esse fato, porém,
com baixa repercussão. Outros também
apresentaram dúvidas sobre qual será o exame
para ter a certificação do Ensino Médio.

Na postagem da coletiva de imprensa,
internautas afirmaram que o governo quer
“apenas ganhar dinheiro” com o valor da
taxa de pagamento do ENEM. Eles também
associaram o MEC e o ministro à corrupção na
política.

MEC
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
12% 5%

ELOGIOS
1. ATUAÇÃO DO MEC JUNTO AO INEP
2. UTILIZAÇÃO DO NOME SOCIAL POR TRAVESTIS E

83%

TRANSEXUAIS
3. REALIZAÇÃO DA PROVA EM FINAIS DE SEMANA

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 549

ENEM
SISU
TEMER

POSITIVO

MEC

+

0,3%

-

37,5%

.

CRÍTICAS

27,1%

2,5%

8,6%

15%

0%

1,8%

0%

NEGATIVO

DIFERENTES

1. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO ENEM
2. VALOR COBRADO PARA A REALIZAÇÃO DO ENEM
3. RELAÇÕES COM O GOVERNO

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL
ESTUDANTES: Estudantes criticaram o baixo número de
inscritos no ENEM e associaram ao valor cobrado pelo
exame. Ainda houve questionamentos desse público
referente à documentação para solicitar recurso de isenção.

6%
29%
48%

17%

ESTUDANTES

IMPRENSA: Esse público noticiou a coletiva com MF e a
presidente do Inep. Os jornais também divulgaram a queda
de inscritos confirmados no ENEM e disse que foi o menor
número desde 2013.
PÚBLICO GERAL: O público em geral criticou a atuação do
MEC e MF na coletiva. Houveram acusações de corrupção ao
governo em geral, principalmente, em relação à relação com
o presidente Michel Temer.

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

É válido abordar nas redes sociais os documentos necessários para
recorrer da insenção do ENEM. Alguns estudantes ainda estão com
dúvidas sobre o processo.

O MEC pode apostar na divulgação de como os estudantes
do ensino médio poderão retirar o certificado do EM, trazendo
conteúdo sobre como esse público pode participar no Encceja.
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MEC
NO DIGITAL
ÚLTIMA SEMANA
31/05 A 01/06/2017

MEC

47

MEC NO DIGITAL
LGBT

2ª EDIÇÃO DO SISU

Foi pauta no O Globo o abandono da escola
por alunos como resultado da violência
sofrida relacionada à identidade de gênero e
orientação sexual. O jornal também ressaltou
a volta desses últimos termos para o BNCC
e a importância de sua inserção na ensino
fundamental.

Na publicação da entrevista com o diretor
de Políticas e Programas de Educação
Superior, os estudantes questionaram sobre a
disponibilidade de vagas. Internautas também
criticaram a qualidade da educação no país.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
RELAÇÕES COM O
GOVERNO

FIES
Com a prorrogação do prazo de inscrições
do financiamento, estudantes tiram dúvidas
sobre o assunto. Eles perguntaram se haverá o
programa no segundo semestre, normalização
do site e quando fazer o aditamento.

Em menor número, o público segue criticando
o MEC e o ministro Mendonça Filho,
associando-o à corrupção. Os internautas
utilizaram as hashtags #foratemer e
#foramendonça.

MEC
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
15% 2%

ELOGIOS
83%

1. PRORROGAÇÃO DO FIES

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 658

ENEM

+

0%

-

21,2%

.

SISU

0%

1,6%

24,8%

FIES

0,4%

1,3%

0,9%

POSITIVO

MEC

NEGATIVO

CRÍTICAS

32,7%

1. SITE DO FIES EM MANUTENÇÃO
2. FALHAS NA INSCRIÇÃO DO SISU
3. RELAÇÕES COM O GOVERNO

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL
ESTUDANTES: Estudantes criticaram a falta de
disponibilidade de vagas no Sisu e falhas nas senhas
ocorridas durante o processo de inscrição. O público
também questionou sobre procedimentos do Fies.

2%
30%
47%

22%

ESTUDANTES

IMPRENSA: Esse público divulgou o encerramento das
inscrições do Sisu e a prorrogação do prazo para as
inscrições no Fies.
PÚBLICO GERAL: O público em geral interagiu na fanpage
do MEC indicando os conteúdos para estudantes que vão
realizar Sisu e/ou ENEM. Também foram registradas críticas
ao ensino no país, durante entrevista com o diretor de
Políticas e Programas de Educação Superior.

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Abordar assuntos relacionados à identidade de gênero e
orientação sexual em decorrência do buzz gerado com a inserção
do nome social por travestis e transexuais, além da volta dos
termos para o BNCC.

O MEC deve interagir com os estudantes em sua fanpage
buscando sanar as dúvidas em torno do FIES ou elaborar
conteúdos que tragam respostas para esses questionamentos.
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NO DIGITAL
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MEC
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MEC NO DIGITAL
ALIMENTAÇÃO NAS
ESCOLAS

2ª EDIÇÃO DO SISU

Internautas criticaram a educação e merenda
nas escolas brasileiras em postagem do MEC
sobre destaque do tela em seminário na China.
Muitos especularam que, na prática, a execução é
diferente do planejado, citando exemplos do que
se é oferecido nas escolas.

O debate sobre o tema está relacionado à
divulgação dos números de inscritos na edição
após seu encerramento. Os comentários
também envolveram dúvidas quanto à
disponibilidade de vagas e notas de corte.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
PROGRAMA CAMINHO
DA ESCOLA

BNCC

Público criticou o MEC sobre prioridades no
estudo das disciplinas. Eles avaliaram que
a pergunta “como estudar sociologia sem
dominar historia” estaria representando uma
desvalorização da disciplina história. Foram
24 críticas ao tema, mas sem obter maior
repercussão.

Internautas criticaram a ação de entrega de 83
ônibus escolares pelo programa, insinuando
que o ministro MF estaria beneficiando o
estado de Pernambuco em suas ações. Apesar
da crítica, a repercussão negativa é baixa.

MEC
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
23%

1%

ELOGIOS
76%

1. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 658

+

ENEM

0,5%

SISU
ALIMENTAÇÃO

POSITIVO

MEC

-

15,7%

.

0,1%

10,7%

27,5%

0%

2,4%

0%

NEGATIVO

CRÍTICAS

25,8%

1. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2. BNCC
3. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL
ESTUDANTES: Estudantes pedem explicações para a
redução na oferta de vagas do Sisu e criticam a disparidade
com a primeira edição entre a disponibilidade e número de
inscritos.

9%
33%

41%

17%

ESTUDANTES

IMPRENSA: Esse público divulga o encerramento da
inscrição para o Sisu e a quantidade de inscritos na edição.

PÚBLICO GERAL: O público geral falou sobre o programa
Caminho da Escola e Alimentação Escolar no país. A maioria
foi crítica à educação e qualidade da merenda oferecida.

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Apostar em ações do MEC, também, em benefício a outras
localidades brasileiras.

Os internautas voltam a questionar sobre a abertura do Sisutec no
meio do ano. É interesante informar aos estudantes sobre as datas,
caso exista um calendário definido.
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MEC NO DIGITAL
PROUNI

2ª EDIÇÃO DO SISU

Os estudantes mostram expectativa com mais
uma possibilidade de ingresso nas universidades.
Algumas pessoas tiveram dificuldade em ter
acesso à sua nota. Outros questionaram se
podem visualizar os cursos ofertados.

Vestibulandos demonstram ansiedade com
a divulgação do resultado do Sisu. Muitos
perguntam qual horário será liberado as
notas oficiais e interagem com amigos nas
postagens.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
REFORMA DO ENSINO
MÉDIO

CRÍTICA AO MEC
O escritor basileiro Olavo de Carvalho posta
no Twitter que o MEC deveria ser investigado,
mas sem detalhar motivo. Após declaração,
internautas insinuaram ocultação de dados
orçamentários e outros que é difícil um aluno
se alfabetizar nas escolas brasileiras. O post
recebeu 286 retuítes.

MEC

O Estadão publicou em seu portal uma notícia
afirmando a falta de recursos e estrutura
enfrentada pela reforma. É dissertado que
boa parte dos municípios brasileiros não tem
capacidade de sustentar algumas mudanças
propostas pelo governo.
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
15% 4%

ELOGIOS
1. PROUNI
2. ATUAÇÃO DO MEC EM PROL DAS VÍTIMAS DAS

81%

ENCHENTES

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 1.753

+

ENEM

-

.

0%

6,3%

24,8%

SISU

1,2%

4,7%

35,4%

PROUNI

0,3%

0%

27%

POSITIVO

MEC

NEGATIVO

CRÍTICAS
1. REFORMA DO ENSINO MÉDIO
2. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL
ESTUDANTES: Estudantes questionam quando será
liberado o resultado do Sisu e abertura do Sisutec. Sobre o
Prouni, internautas perguntam pela data de divulgação dos
remanescentes e como acessar o número de inscrição.

2%
39%

47%

12%

ESTUDANTES

IMPRENSA: A imprensa divulga o encerramento do prazo
para estudantes transexuais e travestis solicitarem o uso do
nome social, além do resultdo do Sisu nesta segunda-feira.

PÚBLICO GERAL: O público geral segue criticando o
governo e o ministro MF em sua página do Facebook.
Além disso, internautas em geral realizam a marcação de
conhecidos na postagem sobre o Prouni.

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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O MEC pode trabalhar conteúdo didático mostrando como os
alunos podem visualizar os cursos ofertados no Prouni.

Em relação às dúvidas sobre a Reforma do Ensino Médio e o BNCC,
é interessante que o conteúdo seja abordado com editoria fixa na
página do MEC, trazendo os principais esclarecimentos sobre o
assunto.
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MEC
NO DIGITAL
ÚLTIMA SEMANA
05 A 06/06/2017

MEC

62

MEC NO DIGITAL
PROUNI

2ª EDIÇÃO DO SISU

Os estudantes continuaram mostrando interesse
pelo PROUNI, mas criticaram a quantidade
de vagas disponíveis. Eles disseram que foi
divulgado um bom número de vagas, mas não
corresponde àquelas que estão disponíveis.
Outros afirmaram que 147mil bolsas não são
suficientes para a grande concorrência.

Os vestibulandos comemoraram o
resultado do sistema. Aqueles que
não obtiveram nota demonstraram
esperançosos com uma possível seleção.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
HOMOFOBIA

MENDONÇA FILHO

Internautas voltaram a discutir a retirada de
“homofobia” da lista de preconceitos a serem
combatidos no BNCC. Apenas dois comentários
foram registrados em tom de crítica ao
assunto. Um internauta também compartilhou
reportagem do site The Intercept Brasil sobre o
tema.

MEC

Em publicação sobre a menina que salvou
livros da enchente em PE, o público geral
elogia a atitude da criança. Mesmo assim,
ainda houve crítica ao governo e ministro MF
sobre promoção da imagem do MEC com a
história.
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
7% 4%

ELOGIOS
1. PROUNI
2. OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTIA DAS

92%

ESCOLAS PÚBLICAS

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 481

+

-

.

OBMEP

12%

0%

0,4%

SISU

0%

1,5%

33,1%

PROUNI

2,1%

3,7%

25,4%

POSITIVO

MEC

NEGATIVO

CRÍTICAS
1. MENDONÇA FILHO - POSTAGEM DA ENCHENTE
2. ACESSO AO SITE DO PROUNI

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL

3%

63%

ESTUDANTES: Estudantes interagem sobre o Prouni,
comentando as dificuldades para acessar o sistema.

22%
12%

IMPRENSA: A imprensa divulga o início das inscrições para o
Prouni e os resultados da segunda edição do Sisu.

PÚBLICO GERAL: O público geral critica Mendonça Filho em
sua página, acusando ele e demais políticos de oportunismo
ao divulgar a história de personagem que salvou livros da
enchente.

ESTUDANTES

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Trazer depoimentos de pessoas beneficiadas por programas do
Ministério, como Prouni ou Caminho da Escola. Mostrar para a
população o impacto positivo das ações, sendo uma estratégia
para aumentar os elogios ao MEC.

Além de interagir com os estudantes que não consguem acesso à
sua página no Prouni, é interessante realizar postagem informando
sobre o procedimento de acesso.
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MEC
NO DIGITAL
ÚLTIMA SEMANA
06 A 07/06/2017

MEC

67

MEC NO DIGITAL
REFORMA DO ENSINO
MÉDIO

PROUNI

No portal da Istoé, o colunista Mozart Neves
dissertou sobre as mudanças na educação. Ele
afirmou que, apesar do grave cenário de crise
política, existe um grande esforço de órgãos
da educação para levar o novo Ensino Médio
às escolas.

Os estudantes questionaram quando sairá
a nota de corte e quem está apto para
participar do programa. Na postagem sobre o
tema, um internauta perguntou quando será
aberto o processo seletivo para o ENCCEJA.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
RECURSOS PARA
ESCOLAS

ACESSIBILIDADE
Em postagem sobre instalação de piso tátil no
órgão, o público relatou que ainda há muito a
ser feito para melhorar a acessibilidade para
as pessoas com deficiência e citam, também,
as dificuldades enfrentadas pelos surdos
nas escolas. Apesar da crítica, a repercussão
negativa foi baixa para o MEC.

MEC

A liberação de verba para alimentação e
transporte escolar foi debatida entre os
internautas. O público mostrou desconfiança
que o dinheiro será destinado para essas
finalidades e insinuam que a verba seria
desviada, associando o MEC à corrupção.
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
3% 7%

ELOGIOS
1. ACESSIBILIDADE

90%

2. CONTEÚDO EDUCATIVO (DICAS GRAMATICAIS)

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 684

MF-MEC-GOV
ENEM
PROUNI

POSITIVO

MEC

+

-

.

0%

9,8%

0,4%

%

1,5%

23,1%

0,2%

1,7%

19,2%

NEGATIVO

CRÍTICAS
1. ACESSIBILIDADE
2. RECURSOS PARA ESCOLAS

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL
ESTUDANTES: Estudantes elogiaram o conteúdo com
dicas gramaticais, demonstrando interesse pelo conteúdo
didático. Em menor número, eles ainda apresentam dúvidas
sobre o Prouni.

2%
26%

10%

62%

IMPRENSA: O Jornal do Commercio abordou as eleições
para prefeito interino de Belo Jardim e associa o candidato
do DEM ao ministro Mendonça Filho. Além disso, a imprensa
continua divulgando o prazo final para inscrições do Prouni.
PÚBLICO GERAL: O público geral criticou postagem sobre
acessibilidade e liberação de verbas para escolas. Também
há comentários negativos à Reforma do Ensino Médio,
sendo, em sua maioria, realizados por perfis de oposição ao
Governo Temer.

ESTUDANTES

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Continuar apostando em conteúdos educativos, aproximando os
estudantes para a página do MEC.

Realizar postagens de divulgação do Sisutec e ENCCEJA. Observase o interesse por parte dos estudantes em saber a data de início
de ambos os programas.
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MEC
NO DIGITAL
ÚLTIMA SEMANA
07 A 08/06/2017

MEC

72

MEC NO DIGITAL
PLANO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO

PROUNI

A maioria dos comentários está relacionada
ao Prouni, principalmente após as postagens
sobre a live com o diretor de Políticas e
Programas de Educação Superior. O público
questiona sobre a disponibilidade de vagas,
comprovação de renda familiar, comprovante
de residência e vagas para deficientes.

FÓRUM NACIONAL DE
EDUCAÇÃO

O Estadão fez análise dos 3 anos de criação do
PNE em seu portal com a questão: “Sob o ponto
de vista do atendimento de estudantes com
deficiência nas escolas comuns, dispomos de
motivos suficientes para celebrar esse aniversário”.
O assunto não repercutiu na imprensa.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES

A renúncia de 20 entidades da sociedade
civil ligadas à educação no FNE foi pauta nas
mídias da Revista Época e do Brasil 247. A
principal crítica foi à portaria do Ministério
da Educação que alterou a composição do
fórum excluindo entidades da sociedade civil
e aumentando a bancada governamental.

MEC

MELHORIAS NA
EDUCAÇÃO

Em vídeo de Mendonça Filho falando sobre
as melhorias na educação brasileira, todas as
33 menções foram negativas. Os internautas,
principalmente de oposição, realizaram
“vomitaço”, pedem a saída do ministro e do
atual presidente, além de contestar e ironizar a
fala de MF.
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
4%
24%

ELOGIOS
72%

1. PROUNI

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 684

MF-MEC-GOV
ENEM
PROUNI

POSITIVO

MEC

+

0%

-

11%

.

0%

0%

7,4%

0,3%

1,3%

24,6%

NEGATIVO

CRÍTICAS

5,1%

1. VÍDEO DE MENDONÇA FILHO
2. FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO
3. PROUNI

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL
ESTUDANTES: Os comentários dos estudantes estiveram
100% relacionados ao Prouni e/ou Fies. A maioria foi dúvida
sobre os programas e interações com outros vestibulandos.

2%
35%

38%

25%

ESTUDANTES

IMPRENSA

IMPRENSA: A imprensa divulgou aspectos relacionados ao
MEC, tendo como destaque o Fórum Nacional de Educação
nas redes sociais da Época e do Brasil 247. Houveram
notícias pontuais sobre o fim do pazo para inscrição no
Prouni.
PÚBLICO GERAL: Perfis de internautas de oposição
criticaram o governo e suas ações, a exemplo do vídeo do
ministro MF na fanpage do MEC.

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Na reta final do Prouni, é interessante sanar as dúvidas dos
estudantes que interagem com as redes oficiais do MEC.

Com a análise publicada pelo Estadão sobre o PNE, o MEC pode
aproveitar os 3 anos de sua criação para mostrar os objetivos
alcançados com o plano.
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MEC
NO DIGITAL
RADAR DIÁRIO
08 A 09/06/2017

MEC

77

MEC NO DIGITAL
PROUNI

BNCC

Em post afirmando que a educação deve ser
de qualidade, o público ironizou a afirmação,
dizendo que é redundante e chamam a publicação
de “piada”. Uma internauta questionou como
é possível obter qualidade se não há discussão
de gênero na Base, em referência à retirada da
homofobia como preconceito a ser combatido.

O público continua interagindo nas postagens
mencionando amigos nos comentários para
se inscrever no programa. Surgiram dúvidas
sobre a nota de corte por parte de alguns
estudantes, mas que já foram respondidas
pelo público.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
LIVRO RECOLHIDO

CHUVAS EM ALAGOAS

Seguidores elogiaram a decisão do MEC de
recolher livro polêmico das escolas. O público
afirmou que os especialistas do MEC deveriam
ter percebido a temática imprópria antes de
adquirir o livro e perguntaram se não houve
supervisão na hora de optar por essa didática.
Também perguntaram o destino do material e do
dinheiro investido em sua compra.

MEC

Liberação de R$18 milhões para os municípios
de Alagoas prejudicados pelas chuvas foi
criticada por internauta. Ele insinuou que
o dinheiro seria desviado e disse. Já outro
seguidor sugeriu a construção de novas
escolas.
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
14%

ELOGIOS

39%

1. RETIRADA DE LIVROS PELO MEC/MINSITRO

47%

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 886

LIVROS
ENEM
PROUNI

POSITIVO

MEC

+

13,2%

-

36%

.

0,3%

0%

16,9%

0%

0,5%

19,6%

NEGATIVO

CRÍTICAS

13,8%

1. PERMISSÃO PARA UTILIZAÇÃO DO LIVRO
RECOLHIDO
2. BNCC
3. LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA ALAGOAS

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL

2%
13%
18%
69%

ESTUDANTES

ESTUDANTES: Os estudantes demonstram ansiedade com
o fim das inscrições do Prouni e torcem para conseguir uma
vaga na universidade. Eles questionam se o Fies abrirá vagas
para o segundo semestre.

IMPRENSA: A imprensa divulgou a retirada dos livros nas
escolas públicas e repasse de verbas para o estado de
Alagoas. Além disso, anunciam encerramento do Prouni.
PÚBLICO GERAL: Parte desse público elogia a atitude do
ministério em recolher os livros. Porém, a maioria critica
inserção do material nas escolas e a equipe responsável
pela avaliação. As menções negativas são provenientes das
postagens de imprensa nas redes sociais.

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Devido à demanda, é necessário se pronunciar ou até mesmo
interagir com o estudantes que questionam sobre a abertura do
Fies.

Continuar apostando em pautas da atualidade, como a do bullying,
que buscam a conscientização do tema nas escolas e diante da
população.
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MEC
NO DIGITAL
RADAR DIÁRIO
09 A 12/06/2017

MEC

82

MEC NO DIGITAL
RANKING DE
FACULDADES

PROUNI

A divulgação das melhores e piores faculdades do
Brasil foi destaque na Exame. Nos comentários,
os internautas questionam o motivo do MEC não
interditar as que tiveram avaliação ruim e também
afirmam não confiar nos métodos de análise do
Ministério.

As interações sobre o tema são, em sua
maioria, da imprensa que divulga o resultado
do Programa. Os estudantes se demonstram
ansiosos e mencionam amigos para conferir
os resultados.

CONTEÚDO DA
FANPAGE

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES

O repasse de R$ 30 milhões do MEC para as
escolas de Pernambuco é posto em descrédito
pelos seguidores. Alguns chegam a duvidar
que o dinheiro será aplicado na recuperação
dos danos nas escolas e outros dizem que a
verba será alvo de corrupção. Foram apenas
cinco comentários, tendo baixa repercussão.

Os conteúdos interativos foram positivos
para o MEC, com internautas homenageando
seus professores e comentando os livros que
marcaram a vida das pessoas. Essas interações
permitem a positivação da imagem do Ministerio
e uma maior aproximação do público com o
órgão.

MEC

CHUVAS EM
PERNAMBUCO
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
9% 4%

ELOGIOS
1. HOMENAGEM AOS PROFESSORES
2. PROUNI

87%

3. SISU

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 886

+

-

.

SISU

0,8%

1,7%

25,5%

ENEM

0%

0%

12,8%

0,2%

0%

17%

PROUNI

POSITIVO

MEC

NEGATIVO

CRÍTICAS
1. VERBAS PARA ESCOLAS DE PERNAMBUCO

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL

3%
7% 6%

ESTUDANTES: Os estudantes ficam animados com a
aprovação no Sisu e Prouni. Eles também continuam
questionando sobre a abertura do Sisutec e ENCCEJA.

IMPRENSA: A imprensa divulga o prazo para as incrições
dos aprovados no Sisu e anuncia a liberação de reultado do
Prouni.

84%

ESTUDANTES

PÚBLICO GERAL: As interações do público são marcações
de amigos nos posts sobre o Sisu e Prouni. Os internautas
criticam e mostram desconfiança sobre o destino que será
dado ao dinheiro liberado para Pernambuco.

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Realizar mais conteúdos interativos que aproximem o público à
fanpage do MEC, gerando maior contato a partir de temas como
a valorização dos professores.

Continuar respondendo aos internautas que apresentam dúvidas
sobre abertura do Sisutec e ENCCEJA.
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MEC
NO DIGITAL
RADAR DIÁRIO
12 A 13/06/2017

MEC

87

MEC NO DIGITAL
PROUNI

ENEM - SISU - FIES
A divulgação da aplicação do exame em
videoprovas em libras e último dia para matrícula
dos aprovados no Sisu repercutem na imprensa.
Os questionamentos sobre a abertura do FIES
continuam em alta entre os estudantes que
cobram resposta do MEC.

Os estudantes vão á página do Ministério tirar
dúvidas sobre o Programa. Eles questionam
onde podem ter acesso à lista de espera para
a primeira chamada e migração entre cursos
presencial e EAD.

CRÍTICA DE ELEONORA
MENICUCCI À MF

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
AVIÕES DA FAB

O ministro Mendonça Filho foi citado em artigo
do Brasil 247 sobre um processo judicial movido
pela Eleonora Menicucci contra Alexandre Frota.
A ex-ministra de Políticas Públicas disse que a
presença do Alexandre numa audiência com MF
“passa uma credencial péssima de quem está
dirigindo a educação”. O assunto obteve baixa
repercussão nas redes sociais.

MEC

Matéria aborda a utilização de aviões da Força
Aérea Brasileira por ministros do governo
Temer, apesar de ser proibido por lei. Foi
citado o nome de Mendonça Filho no final da
reportagem, afirmando que ele teria viajado
no último dia 2 de junho para Caruaru e Serra
Talhada antes de desembarcar no Recife.
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
39%

1%

ELOGIOS
1. HOMENAGEM AOS PROFESSORES

99%
TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 764

CONTEÚDO
INTERATIVO

+

-

.

0%

0%

76,17%

ENEM

0%

0%

21,2%

PROUNI

0%

0%

15,7%

POSITIVO

MEC

NEGATIVO

CRÍTICAS
1. RELAÇÕES DO MINISTRO COM O GOVERNO

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL

2%

ESTUDANTES: Os estudantes tiram dúvidas na fanpage do
MEC e pedem informações sobre a abertura do Fies.

8%
22%
IMPRENSA: A imprensa divulga reportagens relacionadas ao
fim do Prouni e prazo para matrícula dos aprovados no Sisu.

70%
PÚBLICO GERAL: As interações do público são marcações
de amigos nos posts sobre o Sisu e Prouni, além de
comentar nos conteúdos interativos. Comentários pontuais
foram realizados sobre a relação de MF com a corrupção do
governo, mas obteve baixa repercussão.

ESTUDANTES

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Interagir com os estudantes que realizam questionamentos nas
postagens da fanpage e do perfil no Instagram.

Sanar as dúvidas dos estudantes que perguntam sobre o Fies para
o segundo semestre.
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MEC
NO DIGITAL
RADAR DIÁRIO
13 A 14/06/2017

MEC

92

MEC NO DIGITAL
BNCC

FIES

Coluna sobre educação do Estadão afirmou que a
BNCC ainda precisa ser aprimorada e ressaltou o
encaminhamento da Base para o CNE como uma
das estratégias do PNE. O G1 noticia que a Base
não aprovada deve orientar novos livros didáticos
e receio do MEC em que as obras fiquem
desatualizadas caso haja mudanças na BNCC.

Com a publicação ressaltando o fim do prazo
para aditamento do financiamento referente
ao primeiro semestre, estudantes permanecem
questionando quando abrirá as inscrições do FIES
para o segundo semestre. Mais de 50 menções de
estudantes estavam relacionadas ao interesse em
sanar a dúvida.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
IFPE
A liberação de R$16,3 milhões para o IFPE em
Abreu e Lima foi notícia nos principais jornais
do estado. No Facebook, os internautas
desconfiam da atitude do Minsitério e
afirmam que isso ocorreu apenas porque MF
deseja uma suposta candidatura ao governo
de PE. A repercussão foi baixa e apenas na
fanpage da Folha de Pernambuco.

MEC

ADAPTAÇÃO DE LIVROS
PARA ESTUDANTES
Diario de PE divulga que estudantes do semiárido
brasileiro não se veem nos livros didáticos
e paradidáticos. A matéria ressaltou que
representações nas obras usadas em salas de
aula não contemplam a diversidade do país, pois
a maioria dos livros é produzida pensando no Sul
e Sudeste. A constatação foi feita em encontro
realizado pela Fundaj, Juazeiro da Bahia. A
repercussão é baixa nas redes.
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
3% 1%

ELOGIOS
1. HOMENAGEM AOS PROFESSORES

96%

2. BRAFITEC

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 646

+

FIES
BRAFITEC
SISU

POSITIVO

MEC

-

.

CRÍTICAS

0,3%

0%

24,6%

1%

0,1%

31,8%

1. LIBERAÇÃO DE VERBAS UFPE

0%

0%

9,5%

FUNCIONOU

NEGATIVO

2. LINK PARA EDITAL DO BRAFITEC NÃO

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL

2%

ESTUDANTES: Os estudantes comentaram na postagem
sobre a valorização dos professores e tiram dúvidas sobre o
Fies e Sisu.

8%
12%

IMPRENSA: Além da divulgação da liberação de verbas
para o IFPE na imprensa pernambucana, outros portais
disseminaram o ranking das universidades brasileiras.

78%

ESTUDANTES

PÚBLICO GERAL: O público geral especula sobre
suposta candidatura de Mendonça Filho para o governo
de Pernambuco e comentam nas postagens do MEC
mencionando amigos, principalmente na do Brafitec.

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC

95

INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

A fanpage deve responder as dúvidas dos estudantes sobre o
Fies e Brafitec.

Realizar postagens que indiquem o que está sendo realizado com
as últimas liberações de verbas do MEC.
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MEC
NO DIGITAL
RADAR DIÁRIO
14 A 15/06/2017

MEC

97

MEC NO DIGITAL
RANKING DAS
UNIVERSIDADES

CHUVAS EM ALAGOAS
Ministro Maurício Quintella Lessa postou em
seu Facebook um vídeo junto a Mendonça Filho
agradecendo a atuação do ministro da Educação
em prol dos estados afetados. Nos comentários, o
público geral parabeniza ambos os políticos pelo
trabalho em conjunto.

A imprensa continua abordando o assunto de
forma mais neutra. Os jornais de cada estado
rassaltam suas principais universidades e seu
cursos. Não é realizado nenhum comentário
relacionado ao MEC.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
NOVO ENSINO MÉDIO

FIES

Críticas foram feitas à abertura de novas
vagas para o E.M. em tempo integral. O
público se mostra desacreditado na iniciativa
do Minsitério. Alguns afirmam que a situação
atual é difícil, que as salas estão lotadas
de alunos e o ensino não melhora. O tema
também foi ressaltado na imprensa, porém,
com pouca repercussão.

MEC

Pauta sobre o FIES no Facebook gerou dúvidas
nos estudantes em relação ao prazo do
aditamento e abertura do financiamento para o
segundo semestre. A imprensa também divulgou
o fim do prazo do aditamento para o FIES.
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
2,5% 0,5%

ELOGIOS
1. HOMENAGEM AOS PROFESSORES
2. BRAFITEC

97%

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 838

+

FIES

0%

BRAFITEC
PROUNI

POSITIVO

MEC

-

2,1%

.

0,1%

0,1%

41,1%

0%

0%

0,8%

NEGATIVO

CRÍTICAS

50,7%

1. FIES (ADITAMENTO NÃO DISPONÍVEL, COBRANÇA
DE RESPOSTA)
2. RELAÇÕES COM MICHEL TEMER
3. NOVO ENSINO MÉDIO

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL

2%
29%

4%

67%

ESTUDANTES: Os estudantes cobram respota do MEC sobre
o Fies e se queixam que o Ministério não responde aos
comentários. Internautas também perguntam sobre o início
do ENCCEJA.

IMPRENSA: A imprensa gerou baixa repercussão para o
MEC. As notícias estão relacionadas à aplicação do ENEM
com videoprovas em libras e ranking de universidades.
PÚBLICO GERAL: O público geral realizou marcações de
amigos na postagem do Brafitec e alertaram estudantes
do prazo para aditamento do FIES. Pontualmente, os
internautas criticaram Michel Temer na fanpage do
Ministério.

ESTUDANTES

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Responder aos questionamentos dos internautas na fanpage. A
grande demanda dos estudantes está relacionada à inatividade
do MEC. Mesma interação deverá ser feita no post do Brafitec.

Trazer conteúdos que abordem ações positivas do MEC para atrair
elogios dos internautas.
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MEC
NO DIGITAL
RADAR DIÁRIO
15 A 16/06/2017

MEC

102

MEC NO DIGITAL
FIES

PROJETO NO AMAPÁ

Os estudantes são bem ativos interagindo com
o conteúdo relacionado ao financiamento.
Muitos seguidores mencionam amigos para
ficarem atentos ao prazo dado pelo MEC para
o aditamento. A imprensa também divulga o
encerramento.

No Twitter do Governo do Amapá, foi divulgado
o lançamento do projeto ‘Conhecendo Nossa
História: da África ao Brasil’ no estado com o
apoio do Ministério. Os internautas retuítam as
menções da página em apoio à ação parceira dos
órgãos.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
ESCOLA SEM PARTIDO

RELAÇÕES - TEMER

O site do Rede Brasil Atual noticiou a perda do
prazo para o Governo prestar esclarecimentos
sobre o projeto de lei à ONU. Segundo o artigo,
a relatora oficial demonstrou preocupação
com a omissão. O MEC e MF são citados como
opositores do projeto junto a Temer. Nos shares
do Facebook, o público diz que o “desgoverno
só atrapalha e tira as conquistas do país”.

MEC

O jornal Valor Econômico publicou em seu
site e fanpage a reunião entre o presidente
Temer, Moreira Franco e Mendonça Filho. Nos
comentários da postagem no Facebook, o público
critica o encontro e os políticos, chamando-os de
corruptos, porém, com baixa repercussão. Não
foi registrada nenhuma menção direcionada ao
minsitro da Educação.
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
4% 1%

ELOGIOS
1. BRAFITEC
2. CONTEÚDOS INTERATIVOS

95%

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 684

+

FIES
BRAFITEC
TEMER

POSITIVO

MEC

-

.

0%

0,2%

30,7%

0%

0%

11,4%

0%

4,6%

0%

NEGATIVO

CRÍTICAS
1. RELAÇÕES COM MICHEL TEMER
2. NOVO ENSINO MÉDIO

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL

6% 10%
9%

ESTUDANTES: O principal tema comentado pelos
estudantes foi o Fies. As menções mais frequentes foram
questionamento referentes à abertura do financiamento para
o segundo semestre e ao prazo do aditamento.

IMPRENSA: Esse público aborda o aditamento do Fies e
algumas matérias sobre o ranking das universidades.

75%

ESTUDANTES

PÚBLICO GERAL: O público geral segue marcações de
amigos na postagem do Brafitec e Fies. Também foram
registrados 26 comentários negativos à reunião de Temer,
MF e Moreira Franco.

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Trazer à página o projeto “Conhecendo Nossa História: da África
ao Brasil”. Informações sobre ele pode engajar os internautas.

Continuar interagindo e respondendo dúvidas dos internautas
sobre o prazo de aditamento do FIES.
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MEC
NO DIGITAL
RADAR DIÁRIO
16 A 19/06/2017

MEC

107

MEC NO DIGITAL
FIES - ENCCEJA

SISU
A imprensa repercute o fim do prazo para os
estudantes se inscreverem na lista de espera do
sistema. Foram registrados postagens do Estadão
de São Paulo, Jornal do Commercio, UOL, entre
outros.

Os estudantes continuam ansiosos com a
possível abertura das inscrições do Fies para o
segundo semestre. Eles também questionam
sobre o edital do ENCCEJA.

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
DEBATE RÁDIO JORNAL

MERCOSUL

A Rádio Jornal publicou trechos da
entrevista com o ministro MF em seu portal
e compartilhou no Facebook. Os internautas
criticaram a fala do ministro que afirma o
estado positivo da educação brasileira. Três
comentários elogiaram o ministro na pauta
de educação e cogitaram o político para
governador de Pernambuco.

MEC

O público em geral comenta negativamente
sobre a educação brasileira e afirma que o
país não é um exemplo na área para assumir a
presidência pro tempore do Setor Educacional
do grupo. Algumas pessoas perguntam se a
ação foi “golpe” do Ministério, em alusão aos
acontecimentos na política do Brasil.

108

DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
3% 4%

ELOGIOS
1. BOLSISTA INDÍGENA
2. ESTUDANTES NA OLIMPÍADA MUNDIAL DE

93%

MATEMÁTICA
3. TRILHAS DA EDUCAÇÃO

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 684

0%

-

0%

.

CASES

12,3%

0,2%

1%

TEMER

0%

3,6%

0%

CONTEÚDO
INTERATIVO

POSITIVO

MEC

+

NEGATIVO

CRÍTICAS

%

1. RELAÇÕES COM MICHEL TEMER
2. PRESIDÊNCIA DO BRASIL NO MERCOSUL

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL

3%

19%
10%

68%

ESTUDANTES

ESTUDANTES: Os estudantes questionaram o MEC sobre a
abertura do FIES e ENCCEJA .

IMPRENSA: Foram registrados posts sobre o fim da lista de
espera do Sisu e ranking de universiadades.
PÚBLICO GERAL: O público geral segue marcando amigos
nos conteúdos da fanpage. Foram realizados comentários
negativos ao MEC, ministro e educação no país. Os positivos
são para posts que mostram sucesso de estudantes como
o caso do primeiro mestre indígena e da quipe brasileira na
Olimpíada Mundial de Matemática.

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Os posts de conteúdo interativo tem trazido grande volume de
menções neutras ao MEC. Porém, os melhores resultados
qualitativos são alcançados em publicações que ressaltam as
ações/conquistas do Ministério.

Além de responder os estudantes sobre o Fies do segundo
semestre, é necessário realizar postagens divulgando a agenda de
inscrições e prazos.
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MEC
NO DIGITAL
RADAR DIÁRIO
19 A 20/06/2017

MEC

112

MEC NO DIGITAL
ENADE

CONAPE

O Brasil 247 posta sobre o Conape 2018, proposto
pelo FNPE, elogiando a Conferência e afirmando
que é uma “conquita histórica” frente ao
“autoritarismo imposto pela atual gestão do MEC”.
Foi dito que é uma resposta dos movimentos
populares e comunidades educacionais ao FNE e
Conae. Não houve repercussão nas mídias.

Publicação do edital do Exame gerou
repercussão nas redes. Alguns estudantes
comentam na fanpage para acompanhar
o assunto, enquanto outros tiram dúvidas.
Jornais como O Globo e UOL também
compartilharam o conteúdo.

SUSPENSÃO DE
FACULDADES

PRINCIPAIS
DISCUSSÕES
ENSINO DE GÊNERO

A decisão do MEC de vetar expansão e
suspender atividades em todo território foi
noticiado pela imprensa. O público afirma
que a educação está uma “bagunça” e que o
Ministério deve realizar avaliações mais rígidas
para as instituições. Apesar disso, as menções
tiveram baixa repercussão.

MEC

O Supremo Tribunal Federal derrubou lei que
proibia o ensino de gênero e orientação sexual
nas escolas do Paraná. Algumas pessoas
dizem que a decisão do magistrado Luís
Roberto Barroso serve de base para debates
na mesma esfera.
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DEMANDAS
NAS REDES

IMAGEM DO MEC NO DIGITAL
2%

1%

ELOGIOS
1. CONTEÚDOS EDUCATIVOS/GRAMATICAIS

97%

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 617

+

-

.

CONTEÚDO
INTERATIVO

0,1%

CASES

2,4%

0,1%

0,3%

TEMER

0%

1,3%

0%

POSITIVO

MEC

0%

NEGATIVO

CRÍTICAS

36,4%

1. RELAÇÕES COM MICHEL TEMER
2. DEMORA NA DIVULGAÇÃO NO FIES
3. BNCC

NEUTRO
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PÚBLICO
NAS REDES

QUEM FALOU SOBRE O MEC NO DIGITAL

4%

ESTUDANTES: Os estudantes seguem perguntando sobre
a abertura do Fies, ENCCEJA e Sisutec. Alguns elogiam as
dicas gramaticais do MEC.

18%
13%

IMPRENSA: A imprensa realizou postagens sobre as ações
do MEC em relação às punições para as faculdades e
inscrições para o ENADE.

65%
PÚBLICO GERAL: O público geral segue marcando amigos
nos conteúdos interativos da fanpage. Em menor número, as
pessoas tecem críticas à educação brasileira e ao governo.

ESTUDANTES

IMPRENSA

PÚBLICO GERAL

OUTROS

MEC
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INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Trazer para a fanpage conteúdos que abordem o Fórum
Nacional de Educação e seus propósitos para a área.

Divulgar posts sobre prazos para a inscrição no FIES e esclarecer
dúvidas dos estudantes sobre o assunto.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E
INCLUSÃO

SUBSÍDIOS À REPRESENTAÇÃO DO BRASIL NO MECANISMO DE REVISÃO
PERIÓDICA UNIVERSAL DO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS DA ONU
(GENEBRA, 5 DE MAIO DE 2017)

Temáticas:
•

Educação em Direitos Humanos

•

Frequência Escolar – Condicionalidade do Bolsa Família

•

Educação Especial

•

Diversidade Étnico-racial e Direito à Educação para povos indígenas, quilombolas e
população do campo

•

Educação de Jovens e Adultos – alfabetização; educação em prisões

1

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS (EDH)
1) EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS (EDH) NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
AÇÃO: PACTO UNIVERSITÁRIO PELA PROMOÇÃO DO RESPEITO À
DIVERSIDADE, À CULTURA DA PAZ E DOS DIREITOS HUMANOS.
1.1) Objetivos e principais marcos normativos: lançado pelo Ministério da Educação
em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos em 24 de novembro de 2016, o
“Pacto Nacional Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da
Paz e dos Direitos Humanos” é uma política pública que visa promover, junto às
Instituições de Educação Superior (IES), os princípios de direitos humanos. A iniciativa
está sustentada na visão da Constituição Federal sobre a educação que deverá ser
promovida “visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e
para o mundo do trabalho” (art. 205).
1.2) Funcionamento: Por livre adesão, as IES signatárias desenvolvem atividades nos
eixos de Ensino, Pesquisa, Extensão, Gestão e Convivência, de acordo com a própria
identidade e possibilidades. Para o desenvolvimento das atividades referentes ao Pacto,
cada IES signatária constitui um Comitê Gestor e elabora um Plano de Trabalho,
sinalizando as ações já desenvolvidas e/ou em andamento, além daquelas a serem
implementadas. Espelhando a pluralidade dos públicos que convivem nas IES, o Comitê
é constituído por gestores, professores, funcionários e estudantes que elaboram e
acompanham as ações do Plano de Trabalho.
1.3) Dados/estatísticas: Seis meses depois do lançamento, 215 Instituições de Educação
Superior, entre públicas e privadas, aderiram ao Pacto. Houve adesão, ainda de 21
Entidades Apoiadoras. Em termos de cobertura geográfica, as adesões chegaram a 23 das
27 unidades da federação brasileiras. Dentre as Instituições de Educação Superior que
aderiam ao Pacto estão 22 universidades/institutos federais, a exemplo da UFPB, UFSC,
UFRN, UFPR, UFC, IFMT, IFAM, dentre outras. Além das instituições de educação
superior, o Pacto conta com a parceria das chamadas Entidades Apoiadoras (EAs) que
podem ser Organizações Não Governamentais, Órgãos da Administração Pública
Federal, Estadual e Municipal, Conselhos de Direitos, Organismos Internacionais, dentre
outras, a exemplo da FLACSO, da OEI, do UNFPA (Fundo de População das Nações
Unidas), da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e do Conselho Nacional do
Ministério Público.
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2) EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS (EDH) NA EDUCAÇÃO BÁSICA
AÇÕES: PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA e PORTAL DE EDH PARA
A EDUCAÇÃO
2.1) PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA
2.1.1) Marcos normativos e histórico: A política de formação em Educação em Direitos
Humanos considera as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecidas na Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996; a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o
Plano Nacional de Educação; as Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos,
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível
Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica e a Lei nº 13.185, de 6
de novembro de 2015, que Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática
(Bullying). Os objetivos de tais ações consistem em ampliar e qualificar a oferta de
formação em educação em direitos humanos para professores, demais profissionais da
educação e sociedade civil, para atuarem no enfrentamento da violência, preconceito e
discriminação no ambiente escolar, em prol de uma cultura da paz nas escolas e do
respeito à diversidade.
2.1.2) Funcionamento: O tema da formação em educação em direitos humanos já vem
sendo abordado pelo Ministério da Educação desde 2007, com a oferta de diversos cursos
de extensão, aperfeiçoamento e especialização, em parceria com várias universidades.
Isto possibilitou desenvolver o tema com mais profundidade, gerando pautas de estudos,
pesquisas e criação ou fortalecimento de pós-graduação referente ao tema de direitos
humanos e/ou de educação em direitos humanos. A partir de 2012, as ações de formação
continuada de EDH passaram a ocorrer no âmbito da Rede Nacional de Formação
Continuada dos Profissionais da Educação Básica, a RENAFOR, no contexto da Política
Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica
(Decreto nº 6.755/2009).
2.1.3) Dados/estatísticas: Registramos cinco cursos voltados à promoção dos direitos
humanos nos ambientes educacionais. São eles: Docência na Socioeducação, Educação
em Direitos Humanos, Escola que Protege, Gênero e Diversidade na Escola e Gestão de
Políticas Públicas de Gênero e Raça. Os cinco cursos desta vigência totalizam 32 ofertas.
Destas, 31 já foram concluídas e 01 está em andamento. Os relatório finais dos cursos
analisados mostram que, em média, 40% dos inscritos não concluem o ciclo ou não são
certificados. Além do alto abandono, também é importante registrar que, segundo dados
do Censo Escolar da Educação Básica (INEP, 2013), menos de 1% dos professores da
educação básica realizaram cursos nesta área. Considerando que temos 2,1 milhões de
professores em todo o país, concluímos que o alcance da iniciativa de formação para o
tema da educação em direitos humanos até agora foi muito limitado. Estas limitações
sinalizam para uma reformulação da política de formação continuada em EDH.
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2.2) PROCESSOS FORMATIVOS EM EDH PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

2.2.1) Objetivos e marco normativo: A nova proposta de formação tem como
norteadores tanto a implementação das Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos
Humanos pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, compreendendo a formação
continuada como estratégia de implementação da EDH, quanto a implementação do
Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Lei do Bullying), que tem, entre outros
objetivos, capacitar docentes e equipes pedagógicas para promover a cidadania, a
capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e
tolerância mútua.
2.2.1) Funcionamento: O Programa de Formação em Educação em Direitos Humanos
fomentará a formação em educação em direitos humanos para escolas, professores e
demais profissionais da educação básica em temáticas diversas como bullying e
violências, gênero e diversidade sexual, ética e cidadania, educação para as relações
étnico-raciais, educação e o sistema socioeducativo, rede de proteção integral e sistema
de garantia de direitos, entre outros. Estabelecerá percursos formativos para os temas da
educação em direitos humanos, considerando o interesse de cada cursista, de acordo com
sua trajetória profissional e especificidades de suas práticas pedagógicas, e conforme as
necessidades dos sistemas de ensino. O Programa será executado por meio do Portal em
Educação em Direitos Humanos que inicialmente disponibilizará materiais didáticos e
pedagógicos produzidos pelo Ministério da Educação e instituições parceiras, tais como
livros, cadernos temáticos, cartilhas, games, vídeos e outras mídias. O Portal deverá ainda
reunir e promover experiências exitosas na área de educação em direitos humanos, com
previsão de lançamento ainda nesse primeiro semestre de 2017.
De forma incremental, o Programa ofertará por meio de estrutura modular, unidades
independentes e autônomas, e interligadas e cumulativas, de modo que o cursista possa
optar pela construção de um percurso formativo que permita a certificação no formato de
extensão, aperfeiçoamento ou especialização. Os cursos serão ofertados, no âmbito do
Programa, na modalidade a distância, com o apoio de instituições formadoras. Poderão,
ainda, ser acessados em módulos individuais, na modalidade a distância, e disponíveis ao
público em geral, sem a decorrência de certificação. Para cada um dos módulos ofertados
nas diversas temáticas de educação em direitos humanos, serão disponibilizados
submódulos em linguagens e metodologias adequados à Educação Infantil, ao Ensino
Fundamental, ao Ensino Médio e à Educação de Jovens e Adultos – EJA, de livre
utilização pelo educador e autoinstrucionais, atraentes e contextualizados, que
configurem cenários de aprendizagem. Tanto os módulos disponibilizados aos cursistas,
como os submódulos orientados para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio e à Educação de Jovens e Adultos – EJA serão ofertados ao público em geral. Os
módulos e submódulos serão produzidos ainda neste ano.
2.2.1) Dados/estatísticas: Com esta proposta, o Ministério da Educação propiciará
condições para que o tema da educação em direitos humanos tenha condições de ser
disseminado para 50 milhões de estudantes, milhares de diretores e coordenadores, 2,1
milhões de professores em 190 mil escolas de educação básica espalhadas em todo o país,
utilizando plataformas e mídias digitais, em proposta atraente e contextualizada à
dinâmica pedagógica da educação básica.
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2.3) Formação – Sistema socioeducativo
2.3.1) Marco normativo: em 2016, o CNE publica as Diretrizes Nacionais para o
atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas por meio da Resolução nº 3, de 13 de maio de 2016. Registra-se que o
MEC é parte do protocolo de intenções interinstitucionais com objetivo de formalizar um
pacto nacional pelo sistema nacional socioeducativo.
2.3.2) Dados/estatísticas: em 2014, o Ministério da Educação e a Universidade de
Brasília ofertaram 550 vagas para o curso Docência na Socioeducação, primeira ação de
formação voltada especificamente a profissionais de educação que atuam no sistema
socioeducativo, em setes estados (BA, MA, MG, PA, RJ, SP, RS) e no Distrito Federal.

2.4) PORTAL DE EDH
2.4.1) Objetivos e funcionamento: encontra-se também em fase final de
desenvolvimento o portal de Educação em Direitos Humanos voltado para a educação
básica. Além dos conteúdos da formação continuada referidos no item anterior, esse
portal disponibilizará materiais didáticos e pedagógicos produzidos pelo Ministério da
Educação e instituições parceiras, tais como livros, cadernos temáticos, cartilhas, games,
vídeos e outras mídias. O portal deverá ainda reunir e promover experiências exitosas na
área de educação em direitos humanos, previsto seu lançamento para o segundo semestre
de 2017.

3) CONSIDERAÇÕES SOBRE “IDEOLOGIA DE GÊNERO”
(Considerações a partir da Pré-Sessão do Relatório Periódico Universal (RPU) ao Brasil
e dos relatórios do Alto Comissariado da ONU, em anexo)
A expressão cunhada por “Ideologia de Gênero” tem como estrutura de raciocínio a ideia de
que ideologia é sinônimo de doutrinação, com o argumento de que é preciso impedir que a
escola/professor doutrine os estudantes, porque isso impactará negativamente em seu
desenvolvimento:
“O poder público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos nem permitirá qualquer
prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar o natural amadurecimento e
desenvolvimento da sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade
biológica de sexo, sendo vedada, especialmente, a aplicação de postulados da teoria ou
‘ideologia de gênero’”. (Projeto de Lei 193/2016 – “Escola sem Partido”)
Primeiramente, importante mencionar a impossibilidade fática da ocorrência de “doutrinação
ideológica” nas escolas, tendo em vista que os estudantes não são submetidos de modo
sistemático, frequente ou estruturado a uma determinada corrente de pensamento ou perspectiva
de mundo. Doutrinação significa uma pratica sistemática e regular, tal qual ocorre quando
alguém se doutrina em uma abordagem religiosa ou política. Nas escolas não se abordam em
todas as semanas um determinado tema, p.e. sexualidade e gênero, diante de tantos conteúdos
que precisam ser tratados no calendário escolar apertado. Temas como sexualidade e gênero
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devem ser tratados em alguns momentos específicos no currículo, e isto não significa
doutrinação, entendida como prática sistemática e regular. Portanto, nenhuma escola realiza
uma doutrinação dos estudantes nestes temas.
Analisando a Constituição Federal de 1988 e toda legislação infraconstitucional que dela se
desdobra, observa-se não haver polarização entre Estado e família que justifique o Escola sem
Partido. A postulação constitucional da educação enquanto direito social, dever do Estado e da
família e a sua conceituação pela LDB como processos formativos que ocorrem nos espaços
públicos e privados (familiares) impedem qualquer raciocínio nessa direção. Registra-se que a
LDB tem o cuidado, quando se trata de educação escolar, de dar aos sistemas de ensino e ao
professor a atribuição de articulação com as famílias e comunidade escolar como um todo na
discussão de suas propostas pedagógicas.
Da tese central do movimento “Escola sem Partido” desdobram-se outras tantas, como a de que
a educação dada pelo Estado entra em confronto com a educação dada pela família, ou ainda, o
fato do estudante ter acesso a diversas concepções sobre o mundo desconstrói a formação
familiar, sujeitando-o a se desvirtuar moralmente. Em nenhum momento, a educação formal,
realizada nas escolas, pretende confrontar ou se sobrepor à educação realizada no âmbito
familiar ou comunitário. Na verdade, o Estado deve proteger e respeitar a educação informal
das famílias e comunidades, “desde que não violem os parâmetros de direitos humanos e a
integridade dos educandos”. Por fim, importante ressaltar que não existe precedência da
formação moral da família sobre os princípios e orientações educacionais determinados pelos
normativos constitucionais e infraconstitucionais.
Com base em princípios da Constituição Federal de 1988, deve-se destacar que o fomento ao
respeito e o combate à discriminação se fazem essenciais no ambiente escolar, tanto por se
constituírem princípios constitucionais em si quanto por configurarem meio essencial de
garantir a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”, conforme
estabelecido pelo art. 206, inciso I da CF/1988.
A deseducação e a desinformação geram a ignorância e uma série de problemas decorrentes
dela, como o desrespeito pelo próximo, a discriminação, a violência e até a falta de cuidados
com a própria saúde. “O conhecimento é o principal fator de prevenção de gravidez adolescente
indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, violências sexuais e bullying. A escola tem o
papel de prover ao estudante a chance de aprender a estabelecer relações interpessoais
respeitosas e dignas. Os tabus sempre produziram consequências nefastas para os avanços da
civilização, e a escola é um importante ambiente em que se pode vir a conhecer diversas visões
e perspectivas sobre o conhecimento e sobre a sociedade.
O conceito de gênero está relacionado aos conceitos de feminino e masculino, cujas fronteiras
são sociais e culturais, portanto dinâmicas. Por conseguinte, têm íntima relação com a noção de
papéis sociais que cada qual ocupa na sociedade em determinado momento e lugar. Quando se
discutem as desigualdades advindas destes papéis, como a defasagem salarial entre homens e
mulheres ou, na mesma medida, quando uma estudante sofre bullying por querer jogar futebol
ao invés de brincar de boneca, estamos diante de questões de gênero.
O Estado não fará juízo de valor quanto às diversidades relacionadas à identidade de gênero,
contudo deve se posicionar de maneira contundente contra toda forma de preconceito e
discriminação, inclusive à que veladamente encerra a expressão ambígua “ideologia de gênero”.
O papel do Estado delimita-se pela garantia do acesso ao direito constitucional à educação. O
objetivo da educação é o desenvolvimento pleno da pessoa para o exercício da cidadania e
preparação para o trabalho. A fronteira que delimita a atuação efetiva do Estado é quando esse
objetivo entra em cheque ao se retirar do estudante a possibilidade de, nos estabelecimentos de
ensino, aprender a respeitar o outro em sua alteridade. A formação que o estudante recebeu da
família é respeitada pelo Estado em toda a diversidade de visões de mundo advinda da
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multiplicidade das famílias brasileiras, mas cabe ao Estado formá-lo para o respeito à essa
mesma multiculturalidade. Não se pretende destruir a família, muito pelo contrário.
Fenômenos contemporâneos como bullying e violência no ambiente escolar estão intimamente
relacionados com a incapacidade do estudante de respeitar a diversidade cultural, religiosa,
política, étnica, regional, de gênero, de orientação sexual, etc. Ao tempo em que ele é privado
de um processo formativo que o constitua enquanto cidadão, aquele que sofre discriminação e
preconceito tende a evadir ou abandonar a escola: o resultado é de interesse estatal, uma vez
que de ambos é retirado o acesso ao direito constitucionalmente posto.
Recentemente, o STF julgou inconstitucional projeto de lei alinhado às concepções do “escola
sem partido”, por liminar do Ministro Luís Roberto Barroso, que suspendeu a Lei 7.800/2016,
de Alagoas, que instituiu o programa Escola Livre no estado. Segundo ele:
“A Constituição assegura, portanto, uma educação emancipadora, que habilite a pessoa
para os mais diversos âmbitos da vida, como ser humano, como cidadão, como
profissional. Com tal propósito, define as diretrizes que devem ser observadas pelo
ensino, a fim de que tal objetivo seja alcançado, dentre elas a mencionada liberdade de
aprender e de ensinar; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a
valorização dos profissionais da educação escolar.”
Importante ressaltar que no contexto das políticas públicas nacionais de educação, observa-se
que, desde a década de 1990, o MEC ressalta a importância de se promover educação de viés
democrático e pluralista. Um exemplo de tal abordagem consiste nos “Parâmetros Curriculares
Nacionais - Orientação Sexual”, publicados pelo MEC em 1998 (Vol. 10), da então Secretaria
de Ensino Fundamental:
A escola deve se organizar para que os alunos, ao fim do ensino fundamental, sejam
capazes de: (...)identificar e repensar tabus e preconceitos referentes à sexualidade,
evitando comportamentos discriminatórios e intolerantes e analisando criticamente os
estereótipos; reconhecer como construções culturais as características socialmente
atribuídas ao masculino e ao feminino, posicionando-se contra discriminações a eles
associadas; (...) (pág. 311)
A educação, no Brasil, alcançou avanços importantes no contexto pós-Constituição de 1988,
mas sabemos que muito ainda precisa ser feito. Não se pode desviar o foco das inúmeras
necessidades de aprimoramentos da educação brasileira para gastarmos energia com um
problema que não existe (o da “doutrinação ideológica”). Temos de reformar o ensino médio,
implementar a Base Nacional, formação de professores, entre diversos outros desafios
importantes para garantir uma educação de qualidade no Brasil.
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FREQUÊNCIA ESCOLAR:
1) ACOMPANHAMENTO DA CONDICIONALIDADE DA EDUCAÇÃO DO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)
1.1) Marcos normativos e objetivos: O Programa Bolsa Família (PBF), criado pela Lei
nº 10.836/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17/09/2004, caracteriza-se
como um programa de transferência de renda condicionada, com vistas à estimular as
famílias beneficiárias a exercer seu direito de acesso às políticas públicas de saúde,
educação e assistência social.
As condicionalidades do PBF representam as contrapartidas que devem ser cumpridas
pelas famílias para a manutenção dos benefícios, no sentido de identificar as
vulnerabilidades sociais que afetam ou impedem o acesso dessas famílias beneficiárias
aos serviços públicos a que têm direito, por meio do monitoramento de seu cumprimento,
cabendo às diversas esferas de governo garantir o acesso pleno aos serviços públicos de
saúde, educação e assistência social. O acompanhamento e a fiscalização do cumprimento
das condicionalidades do PBF são responsabilidades do Ministério da Saúde (MS), no
que diz respeito ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, da
assistência ao pré-natal e ao puerpério, da vacinação, bem como da vigilância alimentar
e nutricional de crianças menores de sete anos; e do Ministério da Educação (MEC), no
que diz respeito à frequência mínima de oitenta e cinco por cento (85%) da carga horária
escolar mensal, em estabelecimentos de ensino regular, de crianças e adolescentes de seis
a quinze anos, e à frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) da carga horária
escolar mensal de jovens com idade de dezesseis a dezessete anos.
1.2) Funcionamento: O acompanhamento da frequência escolar de estudantes de 6 a 17
anos, beneficiários do Programa Bolsa Família, é realizado ao longo de 05 (cinco)
períodos do ano (fevereiro/março, abril/maio, junho/julho, agosto/setembro e
outubro/novembro). Para a sua consecução, o MEC, por meio da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, em parceria com as Secretarias
Municipais e Estaduais de Educação e do Distrito Federal, mobiliza, bimestralmente, uma
rede de, aproximadamente, 40 (quarenta) mil profissionais da educação, responsáveis
pela coleta e registro da frequência escolar dos beneficiários do PBF por meio do Sistema
de Acompanhamento da Frequência Escolar do Bolsa Família (Sistema Presença1). Além
da coleta e do registro da frequência escolar dos beneficiários do PBF, as escolas
identificam os motivos da baixa frequência escolar que produzem diagnósticos
socioeducacionais e territorializados, tendo sido também um dos principais indicadores
da situação acentuada de vulnerabilidade social em que se encontram as famílias
beneficiadas pelo PBF.
1.3) Dados/estatísticas: No ano de 2016, o acompanhamento da condicionalidade da
educação do PBF envolveu um público de 17,7 milhões de crianças e adolescentes, na
faixa etária de 6 a 17 anos, matriculados em 160 mil escolas, situadas em todos os
municípios do País. Esse público representa 50,6% das matrículas da educação básica
nessa faixa etária, conforme dados do Censo Escolar de 2016 (INEP) e do Sistema
Presença (MEC).
1
O Sistema Presença caracteriza-se como importante tecnologia social de acompanhamento e monitoramento da frequência escolar de
estudantes beneficiários do PBF. Ao longo dos 05 períodos do ano, as escolas informam a frequência escolar dos beneficiários do PBF. Por
meio dos dados produzidos e sistematizados, os(as) gestores(as) públicos podem atuar intersetorialmente, buscando soluções para a melhoria
da qualidade do acesso, de permanência e do sucesso escolar dessa população em contexto de vulnerabilidade social.
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Quadro 1 - Acompanhamento da condicionalidade da educação do PBF, em 2016
Público Total
PERÍODO
para
acompanhamento
Fev./Mar.
Abril/Maio
Jun./Jul.
Ago./Set.
Out./Nov.
Anual

16.358.629
16.284.551
16.213.039
16.222.314
16.059.461
17.729.480

Acompanhamento da
frequência
Quant.

%

13.926.384
13.806.720
13.873.260
14.887.048
14.794.842
16.910.823

85,10%
84,80%
85,60%
91,80%
92,10%
95,40%

Cumprimento da
condicionalidade
% do
Quant.
Acomp.
13.314.428 95,61%
13.031.827 94,39%
13.145.203 94,75%
13.955.702 93,74%
13.967.362 94,41%
14.517.871 85,85%

Fonte: Sistema Presença (MEC).

Acerca do registro dos motivos da baixa frequência escolar, verificou-se que, em 2016,
entre os 17.729.480 crianças e adolescentes que integraram o público para
acompanhamento, em pelo menos um período do ano, 95,4% teve registro de
acompanhamento da frequência escolar. Dentre os estudantes acompanhados, 16,9
milhões, 85,85% cumpriram a condicionalidade da educação em todos os períodos em
que participaram do público, isto é, obtiveram a frequência escolar mínima exigida no
Programa.
Entre os que deixaram de cumprir a condicionalidade em 2016, registrou-se que 62,2%
descumpriu a condicionalidade em somente um período, e 84% descumpriu a
condicionalidade em até dois períodos. Esses índices indicam que a maioria do público,
quando descumpre condicionalidade, não o faz de forma reiterada, repete poucas vezes o
descumprimento, indicando uma resposta positiva ao acompanhamento da
condicionalidade, e, por conseguinte acesso mais efetivo ao direito à educação.
No público para acompanhamento da condicionalidade da educação do PBF, encontramse os grupos populacionais, tradicionais e específicos, caracterizados pela acentuada
vulnerabilidade social e educacional, com destaque para as populações indígenas,
quilombolas, ribeirinhos e pessoas com deficiência.
Quadro 2 - Acompanhamento da condicionalidade da educação do PBF públicos tradicionais e específicos em 2016
PÚBLICO
ESPECÍFICO
Público total
Pessoa com
deficiência
Pessoa indígena
Pessoa quilombola
Pessoa cigana
Pessoa pertencente
à família extrativista
Pessoa pertencente
à comunidade de
terreiro
Pessoa pertencente
à família ribeirinha

Público total

Acompanhados

16.222.314

14.887.048

Cumpriu a
condicionalidade
13.953.642

180.321

154.941

139.733

191.307
129.542
3.496

171.481
120.438
2.459

166.138
116.531
2.137

46.789

43.061

42.069

3.074

2.795

2.675

127.935

117.843

115.885

Fonte: Sistema Presença (MEC)
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2) INICIATIVA TRAJETÓRIA ESCOLAR, DESIGUALDADES E DIVERSIDADE
2.1) Objetivos: Com a finalidade de contribuir com a reflexão, discussão e enfrentamento
dos principais fatores (repetência, abandono e evasão) que têm dificultado o acesso, a
permanência e a conclusão dos estudos na idade adequada de crianças e adolescentes em
situação de pobreza, a SECADI/MEC está desenvolvendo a formulação e implantação da
Iniciativa Trajetória Escolar, Desigualdades e Diversidade.
2.2) Funcionamento: Essa Iniciativa estrutura-se em torno de 03 eixos organizadores,
articulados entre si: Integração de dados e informações (Plataforma Trajetória Escolar);
Formação Continuada (presencial e a distância); e a Interface com políticas, projetos e
ações. A integração de dados e informações surge como eixo gerador de reflexões e
discussões, com vistas a sensibilizar e dar visibilidade aos desafios da trajetória escolar
de crianças e adolescentes em situação de pobreza, beneficiários do Bolsa Família e, ao
mesmo tempo, será objeto de reflexão, discussão e formação continuada de
profissionais da educação (professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares,
dirigentes municipais, estaduais e federais, pesquisadores e outros) com o objetivo de
promover a garantia do direito de acesso, da permanência e da progressão nos estudos,
com vistas à conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, na idade adequada.
Será também uma referência importante para subsidiar políticas, projetos e ações, tendo
em vista os diagnósticos socioeducacionais e territorializados produzidos.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), planeja, orienta, coordena, define e implanta
ações de apoio técnico e financeiro aos sistemas de ensino, visando garantir a escolarização e a
oferta do atendimento educacional especializado (AEE) aos alunos da Educação Especial em
todos os níveis, etapas e modalidades da educação escolar. O MEC ainda promove a formação
continuada de gestores e educadores, disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos e
acessibilidade nos ambientes escolares.
Essas ações são desdobramentos da Política Nacional de Educação Especial, que
objetiva “o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos do
espectro autista e altas habilidades ou superdotação nas escolas regulares”. Esse objetivo
efetiva-se por meio de programas e ações desenvolvidos pelo MEC com parcerias intersetoriais
e interministeriais.
1) FUNDEB – financiamento da educação especial nas redes públicas de ensino: para fins
de repasse de recursos financeiros, o FUNDEB estabelece o cômputo da “dupla matrícula”
quando o aluno da Educação Especial possui matrícula no atendimento educacional
especializado (AEE), reconhecendo essa necessidade e promovendo a suplementação de
recursos para garantia do atendimento especializado.
2) Programa de Formação Continuada de Professores na Educação Especial:
implementado em parceria com as Secretarias de Educação e Instituições de Ensino
Superior, tem como objetivo apoiar a inclusão escolar dos estudantes público da Educação
Especial. Nos anos de 2014/2015, foram disponibilizadas 12.830 vagas por IES, distribuídas
em 31 cursos, sendo 05 de especialização e 26 de aperfeiçoamento, na modalidade presencial
e a distância. No que se refere ao apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação a
Estados, Municípios e Distrito Federal para a elaboração e execução de formação continuada
de gestores e professores, entre 2011 e 2016, foram desenvolvidos 60 cursos em 19 estados
e o Distrito Federal. E, ainda, a formação dos gestores estaduais e municipais envolvidos no
acompanhamento e monitoramento do acesso à escola dos beneficiários, de 0 a 18 anos, do
programa BPC (Benefício de Prestação Continuada): entre 2011 e 2016, contemplou 23
formações, envolvendo 22 Estados e o Distrito Federal.
3) Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/Escola Especial destina recursos
financeiros às escolas privadas sem fins lucrativos, que ofertem educação especial e o
PDDE/Escola Acessível destina recursos para adequações arquitetônicas e aquisição de
tecnologia assistiva para as escolas públicas de ensino regular. No período de 2008 a 2016,
esse programa contemplou 52.686 escolas municipais e estaduais. Segundo o Censo Escolar
(INEP, 2016), 39% das escolas públicas são acessíveis (56.980 escolas declaram possuir
sanitários adequados e/ou dependências e vias adaptadas); dentre as escolas urbanas, 56,6%
são acessíveis e, dentre as rurais, 15,4%. E com banheiros acessíveis há 34% das escolas
públicas; 49,5% dentre as escolas urbanas e 13% dentre as rurais. Ainda, o Programa
Nacional da Alimentação Escolar – PNAE destina recursos para o atendimento de
estudantes matriculados nas escolas especializadas, nos termos do convênio com a rede
pública de ensino e registrados no Censo Escolar MEC/INEP.
4) Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais: visa à implementação
da estrutura física para o atendimento educacional especializado (AEE), disponibilizando
salas de recursos multifuncionais para escolas ou Centros de AEE, públicos ou comunitários,
confessionais ou filantrópicos sem fins lucrativos. Até 2016, 41.801 escolas foram
contempladas pelo programa.
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5) Programa do Livro Acessível, presente no Programa Nacional do Livro Didático-PNLD e
no Programa Nacional da Biblioteca Escolar-PNBE, distribui livros em formato acessível
para os estudantes público da educação especial. Entre 2010 e 2016, foram distribuídos para
a educação básica cerca de 1.187 títulos em formato digital Mecdaisy, 114 títulos em Braille,
35 títulos em áudio e 22 títulos em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
6) Transporte Escolar Acessível (Programa Caminho da Escola): disponibiliza veículos
acessíveis, com objetivo de promover a inclusão escolar dos estudantes com deficiência,
prioritariamente, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). De 2012 a
2016, foram disponibilizados 4.090 veículos acessíveis, atendendo 1.816 municípios nas
diversas regiões brasileiras.
7) Centros de Formação e de Recursos – CAP, CAS e NAAH/S – O MEC presta apoio
técnico e pedagógico aos centros de referência dos estados e municípios que realizam
formação de professores, produção de material didático e atendimento às pessoas com
deficiência. São eles: o Centros de Apoio para Atendimento às Pessoas com Deficiência
Visual - CAP/NAPPB, na área da deficiência visual, o Centro de Capacitação de
Profissionais da Educação e de Atendimento ás Pessoas com Surdez – CAS, na área da
surdez/deficiência
auditiva
e
os
Núcleos
de
Atividades
de
Altas
Habilidades/Superdotação - NAAH/S, na área de altas habilidades/superdotação,
totalizando 119 centros no Brasil.
8) Programa BPC na Escola – Objetiva promover o acesso e a permanência das pessoas com
deficiência na escola. Ação intersetorial, em parceria do MEC com Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), Ministério da Saúde (MS) e Direitos Humanos
(SDH). O papel do MEC, além do acompanhamento da inclusão escolar das pessoas com
deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos, beneficiários do programa Benefício da Prestação
Continuada - BPC, prioriza a oferta dos recursos e serviços da Educação Especial nas
escolas. O resultado do pareamento de dados realizado no início de 2017 (com dados
preliminares do Censo 2016) indicou que, dos 505.091 beneficiários do BPC da base de
dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, 55,7% foram localizados na base
do Censo da Educação Básica e 44,3% não foram localizados.
9) Programa Incluir: acessibilidade ao ensino superior – Implementado em parceria entre
SECADI e SESu, promove a acessibilidade nas Instituições Públicas de Educação Superior,
visando ao acesso e permanência do público da Educação Especial no ensino superior. Já
foram implantados núcleos de acessibilidade em 63 IFES por meio do Programa Incluir. Em
2016, a publicação do aditivo à Lei 12.711/2012 mobiliza o MEC para definições e
regulamentação que visam concretizar esta ação afirmativa e garantir o direito das pessoas
com deficiência de acessar os níveis mais elevados de ensino.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE DENÚNCIAS DE COBRANÇA DE MENSALIDADE
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM ESCOLAS DA REDE PRIVADA
As ações e programas desenvolvidos pelo MEC, em relação à Educação Especial nos
sistemas públicos de ensino, não isentam a iniciativa privada da obrigação legal consignada no
Artigo 209 da Constituição Federal, quanto ao “cumprimento das normas gerais da educação
nacional”.
Tais normas, estabelecidas na Carta Magna e na legislação infraconstitucional, estão
explicitadas no texto da Lei nº 7.853/1989, que em seu artigo 2º, parágrafo único, estabelece
que
“[...] os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no
âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos desta Lei, tratamento
prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes
medidas:
I – na área de educação:
b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e
públicas [...]”.
A referida Lei dispõe ainda em seu artigo 8º, inciso I, constituir crime punível com
reclusão de 01(um) a 04 (quatro) anos, e multa “recusar, suspender, procrastinar, cancelar
ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de
qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta”.
Consoante a essa determinação, os sistemas privados de ensino devem assegurar a
matrícula dos estudantes com deficiência, bem como ofertar o atendimento educacional
especializado – AEE e os demais serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade, a
exemplo também do que diz o § 1º do artigo 28 da Lei nº 13.146/2015:
“§ 1o Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, ‘aplica-se
obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores
adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no
cumprimento dessas determinações”. (grifo nosso)
Considerando que a educação se constitui em direito humano fundamental,
incondicional e indisponível, assegurado nos atuais marcos legais, e que sua efetivação deve
ser cumprida sem distinção, em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, cumpre
destacar, por oportuno, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5357, que julgou como constitucionais os dispositivos da Lei
nº 13.146/2015, que estabelecem a obrigatoriedade das escolas particulares promoverem a
inclusão escolar dos estudantes com deficiência, bem como as medidas de apoio efetivas, não
cabendo o repasse dos custos decorrentes do atendimento, exclusivamente, às famílias desses
estudantes.
Dessa forma, o ordenamento jurídico brasileiro garante a inclusão escolar aos estudantes
com deficiência, nas instituições comuns da rede privada de ensino, as quais devem promover
as condições pedagógicas necessárias à plena participação e aprendizagem de todos os
estudantes.
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DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL E DIREITO À EDUCAÇÃO PARA
POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E POPULAÇÃO DO CAMPO

1. DIREITO À EDUCAÇÃO DE POPULAÇÕES VULNERÁVEIS – QUESTÕES
GERAIS
1.1 Políticas de Promoção da Igualdade Racial na Educação
No âmbito das desigualdades étnico-raciais, o MEC desenvolve ações voltadas à
elaboração e implementação de políticas públicas educacionais em prol do acesso e da
permanência de negros e negras na educação escolar em todos os níveis, etapas e modalidades
da educação, como a Educação de Jovens e Adultos e a Educação Escolar Quilombola.
Destacam-se as ações de articulação com a sociedade civil, a edição e publicação de livros sobre
a temática étnico-racial e a formação de professores da educação básica em educação escolar
quilombola, educação para as relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afrobrasileira, africana e indígena.
Com a finalidade de dar capilaridade aos temas referentes à promoção da igualdade
racial, foi publicada pelo Ministério da Educação a Portaria Normativa nº 21, de 28 de agosto
de 2013, que determina a inclusão da educação para as relações étnico-raciais, do ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, promoção da igualdade racial e enfrentamento ao
racismo nos programas e ações do MEC, incluindo todas as suas secretarias e autarquias
vinculadas. Por seu caráter transversal, a implementação dessa iniciativa requer ampla
articulação interna entre as Secretarias do MEC tanto no desenho de políticas quanto na
formulação e produção de materiais didáticos e paradidáticos.
Acesso da população negra à Educação Superior
A promulgação da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 - Lei de Cotas, trouxe avanços
no acesso da população negra à Educação Superior.
Os quadros abaixo apontam uma quantidade maior de pessoas negras com acesso à
formação superior na faixa de idade de 25 a 49 anos, indicando que são necessárias ações de
promoção do acesso na faixa de 18 a 24 anos. Ainda há, também, um grande número de jovens
negros que concluem o Ensino Médio e não acessam a Educação Superior.
Total
Total 110.463.245
0 a 3 anos
5.181.502
4 e 5 anos
2.839.213
Faixas
6 a 14 anos 16.054.620
de Idade
15 a 17 anos
6.357.873
18 a 24 anos 12.864.406
25 a 49 anos 41.410.437
50 anos ou mais 25.755.194

Nível de instrução mais elevado alcançado pelos Negros por faixas de idade em 2015
Sem
EF
Médio
Médio
Superior
Superior
Não
EF completo
instrução incompleto
incompleto completo incompleto completo determinado
22.104.859 39.611.075
9.715.042 7.518.749 22.440.933 3.364.128
5.424.515
283.944
5.181.502
0
0
0
0
0
0
0
2.839.213
0
0
0
0
0
0
0
4.063.870 11.779.400
184.510
25.299
0
0
0
1.541
78.112
2.419.908
1.600.205 1.998.967
217.320
8.269
0
35.092
283.277
2.177.945
1.381.185 2.319.373 5.086.680 1.277.472
249.852
88.622
2.786.376 11.974.454
4.473.755 2.699.012 13.682.766 1.850.540
3.821.179
122.355
6.872.509 11.259.368
2.075.387
476.098 3.454.167
227.847
1.353.484
36.334

Fonte: Pna d2015
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Total 15 ou mais
15 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 49 anos
50 anos ou mais
Fonte : Pnad2015

Acesso dos Negros ao Ensino Médio
com acesso ao % com
Total
EM (completo acesso ao
ou incompleto)
EM
86.387.910
29.934.383
34,7%
6.357.873
2.216.287
34,9%
12.864.406
7.406.053
57,6%
41.410.437 16.381.778
39,6%
25.755.194
3.930.265
15,3%

Total
18 a 24 anos
25 a 49 anos
50 anos ou mais

Acesso dos Negros ao Ensino Superior
com acesso ao Ensino
Total
Superior (completo ou % nas IES
incompleto)
80.030.037
8.780.374
11,0%
12.864.406
1.527.324
11,9%
41.410.437
5.671.719
13,7%
25.755.194
1.581.331
6,1%

Fonte: Pna d2015

Entre 2013 e 2015, houve aumento significativo no número de estudantes negros que
ingressaram nas IES por meio das cotas, conforme pode ser visto no gráfico abaixo. Porém, a
maior participação de estudantes negros na educação superior ainda não é acompanhada de
políticas de permanência na graduação, nem de incentivo à participação na pós-graduação.
Iniciativas como a Bolsa Permanência e o Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias
Nascimento têm implementação reduzida, ainda em pequena escala, com baixa dotação
orçamentária.

Estudantes negros egressos do sistema de cotas enfrentam ainda dificuldades para
inserção no mercado de trabalho após formados, conforme demonstrado no Perfil Social, Racial
e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e Suas Ações Afirmativas (Instituto Ethos,
2016), onde se demonstra que conforme se avança nos níveis hierárquicos das empresas,
diminui-se consideravelmente a participação de negros nos quadros funcionais, chegando-se a
uma participação de 57,5% de negros na categoria de aprendizes e apenas 4,7% de negros no
quadro executivo.
1.2 Formação inicial de professores – Educação do Campo e Educação Escolar
Indígena
Políticas voltadas para a formação de docentes reconhecem especificidades das práticas
político-pedagógicas atinentes à sociodiversidade no campo e entre os povos indígenas.
Perspectivas socioambientais, políticas, culturais e linguísticas próprias a essas populações
tornam necessários programas específicos de formação docentes para a educação escolar
indígena e a educação do campo. Assim, o Conselho Nacional de Educação aprovou as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas na Educação
Superior e no Ensino Médio com a Resolução CNE/CP nº 01/2015.
O PROCAMPO - Programa de Apoio às Licenciaturas em Educação do Campo, criado
em 2006, e o PROLIND - Apoio à Formação Superior Indígena e às Licenciaturas
Interculturais, criado em 2005, destinam-se à habilitação de professores do campo e dos
territórios indígenas para a docência nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio.
A iniciativa para institucionalização dos cursos de Licenciaturas Interculturais Indígenas
e Educação do Campo pelas instituições federais de ensino superior ainda requer articulação
estreita no âmbito do MEC (entre SECADI e Secretaria de Educação Superior - SESu), para
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que a institucionalização dessas licenciaturas, com propostas político-pedagógicas específicas
à docência em educação escolar indígena e educação do campo, mantenha as especificidades
da formação tanto do ponto de vista de sua organização curricular quanto do ponto de vista
do apoio orçamentário e financeiro.
As Licenciaturas aportam inovações na área da formação docente, organização seguindo
o Regime da Alternância, formação por áreas de conhecimento, currículos
transdisciplinares/interdisciplinares, articulação das IESs com as secretarias de educação,
custo aluno/ano diferenciado pelas especificidades pedagógicas (R$4.000,00/PROCAMPO,
R$6.000,00/PROLIND), processos seletivos para o ingresso diferenciados, propostas
pedagógicas construídas em diálogo com movimentos sociais e apoio de outros programas
como PIBID Diversidade, PROEXT, PET indígena, Observatório da Educação, Bolsa
Permanência e outros.
SECADI e ANDIFES tiveram uma primeira reunião em março de 2017 para discutir a
sustentabilidade dessas Licenciaturas em Educação do Campo e das Licenciaturas
Interculturais Indígenas, sendo ainda necessário avançar nesta pauta com a Secretaria de
Ensino Superior (SESu). A ANDIFES encaminhou que seja criada uma Comissão para a
Formação em Alternância para discutir estratégias de institucionalização e sustentabilidade
dessas Licenciaturas.
1.3 Fechamento das Escolas do Campo
De acordo com o Censo Escolar do INEP, de 2008 a 2016 foram fechadas 36.224 escolas
no campo. Diante desse cenário, foi aprovada a Lei nº 12.960/2014, que emenda a LDB e dispõe
sobre a necessidade de consulta às comunidade escolares do campo, indígenas e quilombolas,
e de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino que, para pronunciar
sobre o fechamento de escolas, “considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de
Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade
escolar”.
Destaca-se a necessidade de estados e municípios gerir o atendimento da educação do
campo considerando os Pareceres e Resoluções do Conselho Nacional de Educação, evitando
o fechamento de escolas nas comunidades do campo que apresentam realidades demográficas
específicas, não sendo adequados parâmetros quanto a número de matrículas como os utilizados
para outras escolas. O fechamento de escolas do campo tem acarretado problemas de transporte
de crianças e jovens durante tempo demasiado longo.
1.4 Acesso e permanência na Educação Superior
Em 2013, no âmbito das políticas de ação afirmativa e como desdobramento da Lei de
Cotas/2012, foi instituído o Programa Bolsa Permanência que concede auxílio financeiro a
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e a estudantes indígenas e
quilombolas matriculados em instituições federais de ensino superior. Para os estudantes
indígenas e quilombolas o valor concedido representa o dobro do que é atribuído aos demais
estudantes. Em 2016, 5.835 estudantes indígenas e 2.138 estudantes quilombolas foram
beneficiados pelo programa.
O Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento visa apoiar a
permanência na universidade e ingresso em programas de pós-graduação aos estudantes
autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, em universidades, instituições de educação
profissional e tecnológica e centros de pesquisa no Brasil e no exterior. Em 2014, foi lançado
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o primeiro edital do programa e selecionadas 24 propostas de cursos de formação préacadêmica e 32 projetos conjuntos de pesquisa entre instituições brasileiras e estrangeiras com
modalidades de graduação sanduíche e doutorado sanduíche, cujo apoio financeiro do MEC
teve início em 2016, contribuindo para a institucionalização e solidificação de experiências
de ação afirmativa.
1.5 Infraestrutura das escolas do campo, indígenas e quilombolas
O Censo Escolar INEP 2016 apresenta 3.212 escolas cadastradas como indígenas. Desse
universo, 2.251 funcionam em prédios escolares, ou seja, cerca de 1/3 das escolas (961) não
funcionam em estruturas físicas razoáveis. Em termos absolutos, a região Norte apresenta os
piores indicadores, com cerca de 695 escolas sem prédios, o que representa 72% de toda a
demanda nacional, seguida pela região Nordeste com 30% das escolas que não dispõem de
prédios próprios.
Nas 2.371 escolas quilombolas, há demanda para a construção de 129 unidades que
funcionam sem prédio escolar.
Na zona rural, existe demanda pela construção de 4.483 unidades escolares que não
funcionam em prédios próprios.
Em dezembro de 2016, durante a II Conferência Regional de Educação Escolar Indígena
do Rio Negro, lideranças e professores indígenas da região destacaram o déficit de prédios
escolares e, em decorrência, a dificuldade existente para garantir a oferta educacional na região.
A Secretária da SECADI e o Ministro da Educação estiveram presentes e visitaram a
comunidade de Cabari que tem escola sem prédio, constatando a precariedade da oferta de
educação escolar indígena. Diante do cenário, o Ministro solicitou a elaboração de um projeto
emergencial para construção de 50 escolas indígenas na região do Território Etnoeducacional
Rio Negro, que envolve os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Santa Isabel do
Rio Negro.
A formulação desse projeto já foi iniciada e a discussão conta com a participação da
SECADI/MEC, FNDE, lideranças, professores, secretarias de educação dos três municípios,
além do Ministério Público Federal.
Pretende-se definir novas estratégias de construção de escolas com FNDE e órgãos de
controle, na lógica do Regime Diferenciado de Contratações – RDC, e ampliar a iniciativa para
atender a outras populações do campo.
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2. DIREITO À EDUCAÇÃO – POVOS INDÍGENAS
No Brasil vivem 869.917 mil indígenas (IBGE/2010), pertencentes a 305 povos, falantes
de um pouco mais de 219 línguas distintas.
Segundo o Censo da Educação Superior (INEP/MEC), em 2015 havia 32.167
estudantes que se autodeclararam indígenas. E conforme o Censo Escolar da Educação Básica
2016 (MEC/INEP) estão matriculados 233.711 estudantes em 3.212 escolas indígenas.
A política de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação, além das ações já
mencionadas de promoção de melhoria da infraestrutura física das escolas (construção de
escolas) e Bolsa Permanência (ensino superior), também contempla a formação inicial e
continuada de professores indígenas, a produção e distribuição de materiais didáticos e
pedagógicos específicos e uma importante dimensão de articulação política e participação em
instâncias institucionais – a exemplo dos Territórios Etnoeducacionais (TEEs) e a II
Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (II CONEEI).
2.1 - PROLIND – formação inicial de professores indígenas
Trata-se de cursos de Licenciaturas Interculturais para formação de professores
indígenas organizados por área de conhecimento com objetivo de habilitá-los para atuar nos
anos finais do ensino fundamental e ensino médio. A organização dos cursos envolve períodos
de formação na universidade e nas comunidades indígenas. Em 2016, 17 IES desenvolveram
as Licenciaturas Interculturais Indígenas, foram atendidos 2.756 professores indígenas e
foram repassados pelo MEC cerca de R$10 milhões para manutenção dos cursos de
licenciatura.
2.2 - Formação continuada de professores indígenas – Saberes Indígenas na Escola
Nos moldes do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, a ação
Saberes Indígenas na Escola garante uma formação específica para docentes indígenas
qualificarem suas práticas de letramento e de numeramento a partir do uso das línguas indígenas
e dos conhecimentos indígenas. A formação também desenvolve subsídios para a construção
de currículos e para a produção de materiais didáticos tendo os professores indígenas como
autores desses materiais a partir de pesquisas com os sábios e conhecedores indígenas.
Em 2016, a Ação Saberes Indígenas na Escola expandiu seu funcionamento,
constituindo 9 Redes de Instituições de Ensino Superior compostas por 25 Instituições de
Educação Superior que atuam em 13 Territórios Etnoeducacionais, atingindo 293 Comunidades
Indígenas onde vivem 89 povos indígenas, falantes de 81 Línguas Indígenas.
Em julho de 2016, essa ação encerrou a etapa iniciada em 2015, formando 3.760
cursistas. Em setembro de 2016, iniciou-se nova etapa da Ação Saberes Indígenas na Escola,
com a abertura de novas vagas atendendo 5.174 cursistas, cujo curso será encerrado em 2017.
Foram aplicados cerca de R$21 milhões na realização dessa ação em 2016, entre custeio
e pagamento de bolsas.
2.3 - Produção e Distribuição de Materiais Didáticos Específicos
A iniciativa, operacionalizada durante os cursos de formação inicial e continuada de
professores indígenas oferecidos por Secretaria Estaduais de Educação (Magistério de nível
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médio) e Universidades, visa fomentar a publicação de materiais didáticos específicos para as
escolas indígenas.
O MEC também apoia com recursos financeiros as Secretarias de Educação para a
produção de materiais específicos. Essa ação deve ser redimensionada, pois o atendimento à
demanda é insuficiente em vista do aumento de escolas indígenas com a oferta dos anos finais
do ensino fundamental e do ensino médio. De acordo com o Censo Escolar de 2016, 53% das
escolas indígenas tem acesso a materiais didáticos específicos o que, em muitos casos,
representa um único livro disponível. Esse indicador soma-se ao que aponta que 69,5% das
escolas indígenas fazem uso das línguas originárias nos processos pedagógicos e curriculares.
Entre 2003 e 2008, foram publicadas 84 obras para 52 Povos Indígenas, abrangendo 32
línguas originárias e a língua portuguesa, entre livros, CDs e DVDs. No período de 2009 e 2015
foram publicadas 98 obras, abrangendo 48 povos indígenas.
2.4 - Territórios Etnoeducacionais (TEEs)
O Território Etnoeducacional é uma política do MEC instituída pelo Decreto nº
6.861/2009 que organiza a educação escolar indígena e sua gestão de acordo com a
territorialidade dos povos indígenas independente da divisão geopolítica do território nacional.
Atualmente existem 25 TEEs pactuados de um total de 41 planejados em todo o País. Para isso,
a articulação com as Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, com Instituições de
Educação Superior, a Funai e outros parceiros é imprescindível. Essa política é de importância,
pois reúne os diversos atores locais para acompanhar e definir ações na área de educação para
os povos indígenas daquele território. Trata-se de uma proposta apoiada pelos povos indígenas
que avaliam o papel do MEC enquanto coordenador nacional da política fundamental na defesa
de seus direitos e que reconhecem que se criaram mecanismos de consulta e de diálogo
permanente de seus representantes com os gestores locais.
A gestão da educação escolar indígena por meio de territórios etnoeducacionais foi
reconhecida pela Lei nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação), em seu Artigo 7º,
Parágrafo 4º, assim como o mecanismo de consulta prévia e informada às comunidades que é
mencionado em várias estratégias do PNE.
2.5 - II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena – II CONEEI
A II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena - II CONEEI constitui-se
como instância máxima de consulta aos representantes dos Povos Indígenas e de construção de
proposições que orientarão políticas e programas educacionais para a Educação Escolar
Indígena em todas as esferas governamentais.
A etapa nacional da II CONEEI será realizada em dezembro de 2017, pelo
MEC/SECADI, na cidade de Brasília, sendo antecedida por Conferências nas Comunidades
Educativas e por 18 (dezoito) Conferências Regionais. A II CONEEI está sendo organizada em
parceria com representantes dos povos indígenas, do Conselho Nacional de Secretários de
Educação (CONSED), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME),
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e demais instituições governamentais e não
governamentais que atuam diretamente na oferta da Educação Escolar Indígena.
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3. DIREITO À EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICORACIAIS E EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA
A educação para as relações étnico-raciais entrou na agenda governamental no Brasil a
partir de 2003, com a promulgação da Lei nº 10.639/2003, que altera a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/1996, inserindo a obrigatoriedade do ensino de
história e cultura afro-brasileira e africana na Educação Básica. A partir da promulgação dessa
Lei, em 2003, e da publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação para as
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, em
2004, foram formatadas as políticas de educação para as relações étnico-raciais do Ministério da
Educação.
Destaca-se, também, a publicação da Portaria Normativa nº 21, de 28 de agosto de 2013,
que determina a inclusão da educação para as relações étnico-raciais, do ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana, promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo
nos programas e ações do Ministério da Educação, incluindo todas as suas secretarias e
autarquias vinculadas.
3.1 - Materiais didáticos e paradidáticos específicos
Visando atender à demanda por materiais didáticos específicos voltados à Educação
Escolar Quilombola e à Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Ministério da Educação
imprimiu e distribuiu diversos títulos voltados à temática, tais como a Coleção História Geral
da África, a Síntese da Coleção História Geral da África e vários títulos da Coleção Educação
para Todos que tratam especificamente da questão étnico-racial. Estas publicações consistem
em materiais de referência para professores e pesquisadores de todo o país.
3.2 - Formação continuada de profissionais da educação
O Ministério da Educação fomenta a oferta de cursos de aperfeiçoamento em Educação
Escolar Quilombola (200 h) e Uniafro – Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Ambiente
Escolar (210 h); e curso de especialização Uniafro – Políticas de Promoção da Igualdade Racial
no Ambiente Escolar (420 h). Foram ofertadas, entre 2012 e 2016, 14.915 vagas nestes cursos,
que foram desenvolvidos por 32 IES, em 21 unidades da federação, entre 2012 e 2016.
3.3 - Educação Escolar Quilombola
Apesar de todo um conjunto de garantias legais, como o Decreto nº 4887, a Convenção
nº 169 da OIT, Parecer e Resolução do Conselho Nacional de Educação, o atendimento
educacional em comunidades remanescentes de quilombos é limitado em execução e recursos.
Foram construídas, com recursos do Plano de Ações Articuladas, 174 escolas em comunidades
remanescentes de quilombos entre 2009 e 2014. A formação continuada de professores em
educação escolar quilombola está aquém da demanda: entre 2012 e 2015, foram ofertadas 1.155
vagas em cursos de aperfeiçoamento em Educação Escolar Quilombola, frente a um total de
15.379 professores que atuam em escolas quilombolas.
A elaboração e distribuição de material didático específico para educação escolar
quilombola não é suficiente. A última publicação do tipo editada pelo MEC foi impressa em
2014, apenas para as escolas quilombolas da Bahia. Somam-se a estas dificuldades o grande
número de escolas quilombolas desativadas ou fechadas, em que pese o Artigo 28 da Lei nº
9.394/1996, que determina que o fechamento de escolas do campo, quilombolas e indígenas
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deve ser precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que
considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do
impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar.
3.4 - Educação para os povos ciganos
Pela Constituição Federal de 1988, a etnia cigana foi incluída na classificação de minoria
étnica. Entretanto, a garantia de direitos das minorias étnicas só contemplava os povos indígenas.
Assim, em maio de 1993, a Constituição ampliou os direitos às demais populações, dentre elas
a cigana. Assim, algumas ações interministeriais de reconhecimento dos direitos da população
cigana foram efetivadas pelo Governo Federal. Na área de educação, foi realizada em maio de
2013 a oficina "Educação para a diversidade: os povos ciganos", cujo foco foi discutir o Parecer
CNE/CEB nº 14/2011 e a Resolução CNE/CEB nº 03/2012 que definem Diretrizes para o
Atendimento em Educação Escolar para a População em Situação de Itinerância. Além disso, os
participantes discutiram sobre os principais problemas que atingem os povos ciganos na área da
educação: alto índice de analfabetismo, dificuldade no acesso às escolas pelos povos nômades,
discriminação por parte dos professores e gestores escolares.
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4. DIREITO À EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO DO CAMPO
A Educação do Campo objetiva reconhecer a realidade das pessoas que vivem no campo
e que têm direito à educação com qualidade social. Essa preocupação extrapola a mera noção
de espaço geográfico e compreende as necessidades culturais, direitos sociais e formação
integral das pessoas que vivem no e do campo.
Na política de educação do campo, além das ações de construção de escolas, melhoria
da infraestrutura, distribuição de materiais didáticos e pedagógicos, destaca-se a formação
inicial de docentes por meio do PROCAMPO - Programa de Formação Inicial de Professores
em exercício na Educação do Campo e Quilombola (ProCampo). São cursos de Licenciatura
em Educação do Campo para habilitação de professores do campo para a docência nos anos
finais do ensino fundamental e ensino médio. Essas Licenciaturas atendem também à formação
de professores de comunidades remanescentes de quilombos, sendo necessário, no entanto, uma
formação específica para esses docentes.
De acordo com o Censo Escolar/INEP 2016, 345.259 professores atuam na educação do
campo. Deste total, 59,8% tem a formação em educação superior, o que indica uma demanda
de 138.492 professores para a formação superior. O PROCAMPO deu um passo importante
com o Edital Conjunto SESu/SECADI/SETEC nº 02/2012 para o processo de
institucionalização desses cursos nas IFES e ampliação de sua oferta com a autorização de 15
vagas docentes da carreira do Magistério Superior e 3 para técnicos administrativos para cada
curso de Licenciatura em Educação do Campo. Até 2017, são 30 IFES envolvidas e 5.956
cursistas em formação.
O Decreto Presidencial nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a política
de educação do campo, contemplou avanços legais e normativos importantes, diante dos
desafios para consolidação de uma política educacional específica à realidade do campo. Como
desafios, podem ser citados o fechamento de escolas no campo, o processo de
institucionalização das Licenciaturas em Educação do Campo nas instituições federais de
ensino superior (IFES), a ampliação do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD Campo
para os estudantes das séries finais e do ensino médio com livros contextualizados à realidade
do campo, entre outros.

22

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
1. ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
O Brasil, país anfitrião da VI Conferência Internacional de Educação de Adultos –
CONFINTEA, assumiu o compromisso de reconhecer e investir na Educação de Jovens e
Adultos conforme agendas internacionais em sua responsabilidade como país membro:
“Reiteramos o papel fundamental da aprendizagem e educação de adultos conforme
estabelecido nas cinco Conferências Internacionais de Educação de Adultos
(CONFINTEA I-V) desde 1949, e unanimemente comprometer-nos a promover, com
urgência e em ritmo acelerado, a agenda da aprendizagem e educação de adultos.
Apoiamos a definição de educação de adultos inicialmente prevista na Recomendação
de Nairobi sobre o Desenvolvimento da Educação de Adultos de 1976 e elaborada na
Declaração de Hamburgo de 1997, qual seja, a educação de adultos engloba "todo o
processo de aprendizagem, formal ou informal, onde pessoas consideradas adultas pela
sociedade desenvolvem suas capacidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam
suas qualificações técnicas e profissionais, ou as redirecionam, para atender suas
necessidades e as de sua sociedade.
Afirmamos que a alfabetização é o alicerce mais importante sobre o qual se deve
construir uma aprendizagem abrangente, inclusiva e integrada ao longo de toda a vida
para todos os jovens e adultos. Diante da dimensão do desafio da alfabetização global,
consideramos fundamental redobrar nossos esforços para garantir que as prioridades
e os objetivos de alfabetização de adultos já existentes, conforme consagrados na
Educação para Todos (EPT), na Década das Nações Unidas para a Alfabetização
(UNLD em inglês) e na Iniciativa da Alfabetização para o Empoderamento (LIFE em
inglês), sejam alcançados por todos os meios possíveis.”
(Marco de Ação de Belém – CONFINTEA VI – Brasil- 2009)
As condições de acesso e oferta de educação para os jovens, adultos e idosos, no Brasil,
encerram muitos desafios. A taxa de analfabetismo no país é de 8,0%, segundo a PNAD 2015
(IBGE), correspondente ao número expressivo de 12,8 milhões de pessoas sem saber ler ou
escrever. A taxa de analfabetismo funcional na população de 15 anos ou mais é de 17,1% em
2015, o que corresponde, em termos absolutos, a 27,6 milhões de pessoas com menos de quatro
anos de estudo.
Os dados do IBGE apontam que o analfabetismo no Brasil se concentra nas faixas etárias de 40
anos ou mais, onde se situam 85% dos analfabetos. Mais da metade dos analfabetos do país
(51%), estão na faixa etária de 60 anos ou mais, camada que é muito difícil ser alcançada pelos
programas de alfabetização. Em relação ao gênero, a taxa de analfabetismo entre os homens é
de 8,3%, enquanto entre as mulheres é de 7,7%.
Do ponto de vista da localização, existe uma desigualdade significativa quanto à taxa de
analfabetismo da população com 15 anos ou mais da zona rural em relação à zona urbana,
embora em termos absolutos a presença dos analfabetos seja bem superior na zona urbana.
Dados da PNAD 2015 apontam 8,1 milhões de pessoas analfabetas na zona urbana e 4,6
milhões na zona rural, correspondendo respectivamente às taxas de analfabetismo de 5,9% e
19,8%.
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1.1 - Programa Brasil Alfabetizado
O Ministério da Educação, por meio do Programa Brasil Alfabetizado, presta assistência
técnica e financeira, em caráter suplementar, aos entes federados para apoiar ações de
alfabetização de jovens, adultos e idosos, desenvolvidas por estados, Distrito Federal e
municípios. Fundamentado no regime de colaboração, o programa tem por objetivos:
universalizar a alfabetização de jovens de 15 anos ou mais, adultos e idosos; atender
prioritariamente os estados e municípios com maiores índices de analfabetismo; e contribuir
para a progressiva continuidade dos estudos em níveis mais elevados, promovendo o acesso à
educação como direito de todos, em qualquer momento da vida.
Os recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado destinam-se à implementação de
planos plurianuais de alfabetização dos estados, municípios e Distrito Federal e podem cobrir
despesas de custeio com a formação inicial e continuada dos alfabetizadores, o transporte e a
alimentação para os alfabetizandos, além de pagamento de bolsas aos alfabetizadores, feito
diretamente pelo Ministério da Educação durante o curso. Os alfabetizandos e alfabetizadores
também recebem materiais didáticos que são distribuídos no âmbito do Programa Nacional do
Livro Didático da Educação de Jovens e Adultos.
O programa é organizado por ciclos que extrapolam o ano-calendário. O último ciclo executado
(2015-2016) atendeu a 168 mil alfabetizandos, com o envolvimento de 191 entidades
executoras (estados e municípios), mais de 17 mil alfabetizadores e turmas, quase 3 mil
coordenadores e 105 tradutores-intérpretes de Libras, que é a Língua Brasileira de Sinais
utilizada por pessoas surdas.
O ciclo 2016-2017 do Programa Brasil Alfabetizado deve atender 250 mil jovens, adultos e
idosos, com a mobilização de milhares de colaboradores.
O Programa Brasil Alfabetizado está inserido no contexto da Educação de Jovens e Adultos
(EJA), modalidade de ensino que perpassa todos os níveis da Educação Básica do país. Essa
modalidade é destinada a jovens e adultos que não deram continuidade em seus estudos e para
aqueles que não tiveram o acesso ao Ensino Fundamental e/ou Médio. A alfabetização é uma
porta de acesso à cidadania e um dos objetivos do programa Brasil Alfabetizado é
encaminhar os egressos de suas turmas para a educação de jovens e adultos da educação
básica.
A educação de jovens e adultos e ao longo da vida é importante estratégia de prevenção e
combate à discriminação no ensino, sendo sua oferta um mecanismo de promoção da equidade.
O Estado brasileiro tem envidado esforços para que a agenda do Marco de Ação de Belém,
assinado no âmbito da VI Conferência Internacional de Educação de Adultos – CONFINTEA,
no Brasil, manifeste-se concretamente nas políticas de alfabetização e educação de adultos, de
modo que a aprendizagem ao longo da vida seja um marco conceitual e um princípio
organizador capaz de incorporar valores humanistas, democráticos, emancipatórios e inclusivos
nos processos educativos.
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2. EDUCAÇÃO EM PRISÕES
2.1- Planos Estaduais de Educação em Prisões
Os Planos Estaduais de Educação nas Prisões concretizam a intenção dos Ministérios da
Justiça e da Educação em continuar atuando de forma coordenada e integrada para garantir
maior efetividade nas ações de alfabetização, elevação de escolaridade e qualificação
profissional para a população adulta privada de liberdade.
O Conselho Nacional de Educação (CNE) e o Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP) publicaram a Resolução n.º 4, de 30 de maio de 2016, que dispõe
sobre as "Diretrizes Operacionais Nacionais para a remição de pena pelo estudo de
pessoas em privação de liberdade nos estabelecimentos penais do sistema prisional
brasileiro".
Trata-se de mais um avanço ocorrido no atendimento educacional voltado ao público no
sistema prisional, resultado da mobilização do Governo Federal em propiciar
condições para que tais projetos sejam fortalecidos e alcancem os mais de 1.400
estabelecimentos prisionais distribuídos pelo país. A correta realização das atividades
educacionais culmina na remição de pena das pessoas em privação de liberdade.
2.1.1- Possibilidades de Remição de Pena:
A remição de pena, ou seja, o direito da pessoa privada de liberdade de abreviar o tempo
imposto em sua sentença penal, pode ocorrer mediante trabalho, estudo e, de forma mais
recente, pela leitura, conforme disciplinado pela Recomendação n.º 44/2013 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). A remição de pena, prevista na Lei n. 7.210/84 de Execução
Penal (LEP), está relacionada ao direito assegurado na Constituição Federal de
individualização da pena. Dessa forma, as penas devem ser justas e proporcionais, além de
particularizadas, levando em conta a aptidão à ressocialização demonstrada pelo apenado
por meio do estudo ou do trabalho.
5. Remição por estudo:
De acordo com a legislação em vigor, o condenado que cumpre a pena em regime fechado
ou semiaberto pode remir um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, caracterizada
por atividade de ensino fundamental, médio (inclusive profissionalizante), superior, ou ainda
de requalificação profissional. De acordo com a Recomendação n. 44 do CNJ, para fins de
remição por estudo deve ser considerado o número de horas correspondente à efetiva
participação do apenado nas atividades educacionais, independentemente de
aproveitamento, exceto quando o condenado for autorizado a estudar fora do
estabelecimento penal. Neste caso, o preso tem que comprovar, mensalmente, por meio de
autoridade educacional competente, tanto a frequência, quanto o aproveitamento escolar.
As atividades de estudo podem ser desenvolvidas de forma presencial ou pelo Ensino a
Distância (EAD), modalidade que já é realidade em alguns presídios do país, desde que
certificadas pelas autoridades educacionais competentes. A norma do CNJ possibilita
também a remição aos presos que estudam sozinhos e, mesmo assim, conseguem obter os
certificados de conclusão de ensino fundamental e médio, com a aprovação no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).
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6. Remição por leitura:
A possibilidade de remir a pena por meio da leitura já é realidade em diversos presídios do
país. De acordo com a Recomendação n. 44 do CNJ, deve ser estimulada a remição pela
leitura como forma de atividade complementar, especialmente para apenados aos quais não
sejam assegurados os direitos ao trabalho, educação e qualificação profissional. Para isso,
há necessidade de elaboração de um projeto por parte da autoridade penitenciária estadual
ou federal visando à remição pela leitura, assegurando, entre outros critérios, que a
participação do preso seja voluntária e que exista um acervo de livros dentro da unidade
penitenciária. Segundo a norma, o preso deve ter o prazo de 22 a 30 dias para a leitura de
uma obra, apresentando ao final do período uma resenha a respeito do assunto, que deverá
ser avaliada pela comissão organizadora do projeto. Cada obra lida possibilita a remição de
quatro dias de pena, com o limite de doze obras por ano, ou seja, no máximo 48 dias de
remição por leitura a cada doze meses.
2.2 – Fomento a novas turmas de EJA
A Resolução n.º 05 de 31 de março de 2017-MEC/FNDE estabelece orientações, critérios
e procedimentos para a transferência de recursos financeiros aos estados, municípios e
Distrito Federal para manutenção de novas turmas de Educação de Jovens e Adultos, a
partir de 2017. Em seu artigo 1°, parágrafo 2º, a oferta de educação em prisões encontra-se
contemplada inclusive na modalidade a distância.
“ Art. 1º Ficam aprovados os procedimentos para a transferência de recursos financeiros
pleiteados por estados, municípios e pelo Distrito Federal a título de apoio às redes
públicas de ensino para a manutenção de novas turmas de EJA, na modalidade
presencial com avaliação no processo, que tenham matrículas ainda não contempladas
com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, de que trata a Lei nº 11.494, de 20
de junho de 2007.
(...)
§ 2º Novas turmas de EJA em unidades prisionais poderão ser ofertadas na modalidade
semipresencial, conforme os arts. 32, §4º; 36, §11; 80; e 87, §3º, III da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996.”
2.3 - Recomendações do Marco de Ação de Belém (CONFINTEA VI – 2009)
O Marco de Ação de Belém, produto da CONFINTEA VI (Conferência Internacional de
Educação de Adultos) realizada em Belém do Pará, no Brasil, em dezembro de 2009,
contempla a educação em prisões em dois dos seus sete eixos nas respectivas
recomendações:
7. Eixo 01 - Alfabetização de Adultos
“A alfabetização é um pilar indispensável que permite a jovens e adultos participar de
oportunidades de aprendizagem em todas as fases do continuum da aprendizagem. O
direito à alfabetização é parte inerente do direito à educação. É um pré-requisito para o
desenvolvimento da autonomia pessoal, social, econômica e política. A alfabetização é
um instrumento essencial de construção de capacidades das pessoas para que possam
enfrentar os desafios e as complexidades da vida, da cultura, da economia e da
sociedade.
Para tanto, assumimos o compromisso de:
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(...)
(e) concentrar as ações de alfabetização nas mulheres e populações extremamente
carentes, incluindo povos indígenas e pessoas privadas de liberdade, com um foco geral
nas populações rurais;2
8. Eixo 05 - Participação, inclusão e equidade
“A educação inclusiva é fundamental para a realização do desenvolvimento humano,
social e econômico. Preparar todos os indivíduos para que desenvolvam seu potencial
contribui significativamente para incentivá-los a conviver em harmonia e com dignidade.
Não pode haver exclusão decorrente de idade, sexo, etnia, status de imigrante, língua,
religião, deficiência, ruralidade, identidade ou orientação sexual, pobreza, deslocamento
ou encarceramento. É particularmente importante combater o efeito cumulativo de
carências múltiplas. Devem ser tomadas medidas para aumentar a motivação e o acesso
de todos.
Para tanto, assumimos o compromisso de:
(...)
(g) oferecer educação de adultos em todos os níveis nas prisões;3”
2.4 - ENCCEJA:
Com o objetivo de atender os brasileiros que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino
fundamental e o ensino médio por várias razões, o Ministério da Educação, criou uma prova
gratuita que oferece certificação do ensino fundamental ou médio, para quem deseja ter esse
diploma ou então deseja voltar a estudar. O Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA é uma prova que testa os conhecimentos
do cidadão, que, caso aprovado, pode solicitar o certificado de aprovação do ensino médio.
A participação no ENCCEJA é voluntária e gratuita, destinada aos jovens e adultos
residentes no Brasil e no Exterior, inclusive às pessoas privadas de liberdade, que não
tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada.

2

As demais recomendações foram suprimidas no preparo da nota. O texto na íntegra encontra-se disponível em:
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/working_documents/Belem%20Framew
ork_Final_ptg.pdf
3
As demais recomendações foram suprimidas no preparo da nota. O texto na íntegra encontra-se disponível em:
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/working_documents/Belem%20Framew
ork_Final_ptg.pdf
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Assunto: Convite - Agradecimento.

iS

Senhor Presidente,

1.
Incumbiu-me o senhor Ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho, de agradecer o
convite de Vossa Excelência para participar da Audiência Pública destinada a debater o Projeto de Lei n^
7,180, de 2014 e seus apensados, a realizar-se no dia 4 de abril de 2017, e comunicar sua impossibilidade
de comparecer ao evento por motivo de viagem, e nos colocar a disposição dessa Comissão Especial para
debater o assunto em outra oportunidade.

Respeitosamente,

ELAINE GONTIJO

Chefe da Assessoria Parlamentar

Gabinete do Ministro de Estado da Educação
Documento assinado eletronicamente por Elaine Da Silva Gontijo, Chefe da Assessoria Parlamentar,
em 03/04/2017, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria
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1.042/2015 do Ministério da Educação.
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