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Fomento ao acesso e permanência
na Educação Infantil, Ensino Fun-
damental e Ensino Médio

A política de educação básica visa assegurar o direito das crianças e adolescentes de 0 - 17 anos ao
acesso a uma educação de qualidade, oferecendo subsídios para o desenvolvimento e aprimoramento
de práticas educativas que promovam a qualidade da educação infantil, fundamental

Taxa de Frequência Escola/Creche (0 - 3 anos) = 20%
Taxa de Frequência Escola (4 e 5 anos) = 76%
Taxa de Frequência Escola (6 - 14 anos) = 98%
Taxa de Frequência Escola (15 - 17 anos) = 86%

Taxa de Frequência Escola/Creche (0 - 3 anos)=20,8%
Taxa de Frequência Escola (4 e 5 anos) = 77,4%
Taxa de Frequência Escola (6 - 14 anos) = 98,2
Taxa de Frequência Escola (15 - 17 anos) = 83,7%
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e ensino médio; propiciando condições para a melhoria do atendimento em instituições de Educação
Básica, garantindo materiais pedagógicos, adequados às características de cada faixa etária e à
diversidade cultural do país. A política é viabilizada por meio de assistência técnica e pedagógica e
apoio financeiro às unidades federadas, propiciando aprimoramento da prática do professor; seleção
e distribuição de materiais pedagógicos, estabelecendo parâmetros de qualidade para sua utilização
nas instituições de educação básica.

Apoio aos municípios na elabora-
ção do Plano de Ações Articuladas
(PAR) - Período 2011 a 2014

A partir de 2007, todas as transferências voluntárias e assistência técnica do MEC aos municípios,
estados e Distrito Federal estão vinculadas à adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação e à elaboração do PAR. O PAR é plurianual, com vigência de quatro anos. Com a
orientação direta da equipe do Ministério, os municípios realizam o diagnóstico da educação local
e

Número de municípios com PAR elaborado = 3.894 dos
5.563 municípios com rede municipal de ensino (70%)

Número de municípios com PAR elaborado = 3.294 dos
5.563 municípios com rede municipal de ensino (59,21%)
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elaboram o seu planejamento (PAR), cuja implementação é apoiada técnica e/ou financeiramente
pelo Ministério. A partir de 2011, os entes federados realizam um novo diagnóstico da situação
educacional local e elaboram o planejamento para uma nova etapa (2011 a 2014), com base no Ideb
dos últimos anos (2005, 2007 e 2009).

Regulação e Supervisão de Cursos
de Graduação e Instituições Públi-
cas e Privadas de Educação Supe-
r i o r.

Expressa as ações de regulação e supervisão indutoras de qualidade dos cursos e instituições de
educação superior.

3000 atos publicados. 6.145 atos publicados 204

Ampliação do Acesso na Educação
Superior

Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão. Crescimento do número de matrículas na educação superior
em 2,0% (dados constantes no Censo da Educação Superior)

O total de matrículas cresceu de 5.115.896 para 5.449.120,
conforme últimas informações do Censo/INEP. Desta forma,
houve um aumento de 6,51% de um exercício para outro.

325

Evolução de matrículas de estudan-
tes público alvo da Educação Es-
pecial em Escolas Regulares da
Educação Básica

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008)
objetiva o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns das escolas

Relação Percentual entre o número de estudantes público al-
vo da Educação Especial em Classes Comuns de Escolas

A meta alcançada, conforme Censo Escolar 2011, foi de
74,22%.
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públicas de ensino regular e a oferta do atendimento educacional especializado, de forma com-
plementar ou suplementar, garantindo a transversalidade da educação especial em todas as etapas,
níveis e modalidades de ensino.

Regulares, sobre o número total de estudantes da Educação
Especial na Educação Básica. Meta alcançada no ano:
74,22%

Expansão da Rede Federal de EPT Ampliar a oferta de vagas da educação profissional e tecnológica mediante implantação de novas
unidades de ensino, vinculadas aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

108 30 27

Reestruturação da Rede Federal de
EPT

Reorganizar e Integrar as instituições federais de educação profissional e tecnológica com vistas a
ampliar a oferta de vagas mediante modernização de unidade

354 257 72

Ampliação dos indicadores de inclu-
são educacional, na perspectiva dos
direitos humanos e da diversidade.

Políticas que visam à ampliação do acesso e permanência a educação das populações do campo,
quilombola, indígena, negros, mulheres, jovens, adultos e idosos com baixa escolaridade, crianças
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como a promoção da educação em
direitos, humanos, educação ambiental e para as relações étnico-raciais.

- Taxa de atendimento escolar de 4 a 6 anos, 7 a 14 anos e 15
a 17 anos na educação do campo de 74 %, 95% e 36%
respectivamente. (PNAD 2009)

- Indicadores (fonte: Pnad 2011)
a) taxa de atendimento educacional - população rural:
a. 4 a 6 anos = 75,2%
b. 7 a 14 anos = 98,0%
c. 15 a 17 anos = 80,6%
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- Taxa de matricula de 4 a 5 anos, 6 a 14 anos e de 15 a 17
anos na educação escolar indígena de 8,5%, 73%, e 5% res-
pectivamente. (Educacenso INEP, 2011)

b) taxa de atendimento educacional - população indígena:
a. 4 a 6 anos = 67,8%
b. 7 a 14 anos = 92,8%
c. 15 a 17 anos = 82,3%

- Taxa de atendimento de 4 a 6 anos, 7 a 14 anos e 15 a 17
anos na educação escolar da população negra de 80%, 98% e
43,5% respectivamente. (PNAD 2009)

c) taxa de atendimento educacional - população negra (pre-
ta+parda):
a. 4 a 6 anos = 82,4%
b. 7 a 14 anos = 98,3%
c. 15 a 17 anos = 82,5%

- Taxa de matricula na modalidade de educação de jovens e
adultos da população de 15 anos ou mais de 6,5 % (Censo
IBGE 2010 e Educacenso 2010).

- Taxa de matrícula na modalidade de educação de jovens e
adultos da população de 15 anos ou mais de 5,9% (PNAD
2011 e Educacenso 2011). OBS: os dados da PNAD apon-
tam

que de 2009 a 2011, ouve aumento do nível de instrução entre
pessoas com 25 anos ou mais. A proporção de brasileiros com
o ensino fundamental completo subiu de 8,8% para 10%.

- Taxa de acompanhamento escolar das crianças, adolescentes
e jovens beneficiárias do Programa Bolsa Família de 88%.
(Sistema Presença 2011)

- Beneficiários do Programa Bolsa Família 86,9%

- Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais, do
pais de 90,3%. (PNAD 2009)

- Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais, do
país de 91,4%. (PNAD 2011).

Percentual Total 146%
Resultado da Avaliação Institucional 80 pontos

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

PORTARIA Nº 2.843, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAZONAS, no exercício do cargo de Reitor, usando de suas atri-
buições estatutárias, resolve:

Retificar os termos da Portaria GR nº 1754, de 26/06/2012,
publicada no DOU de 29/06/2012, que homologou o Concurso Pú-
blico para cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior,
objeto do Edital nº 015, de 15/3/2012, cargo: Técnico em Enfer-
magem, onde se lê: "..Aldeiza de Souza Ferreira....", leia-se: "...
ALDEIZA DE SOUZA FERREIRA NAVARRO...".

HEDINALDO NARCISO LIMA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS CARIACICA

PORTARIA Nº 355, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012

O DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA-
ÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, CAM-
PUS CARIACICA, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria
nº 660, de 27.04.2009, da Reitoria-Ifes, resolve:

Homologar o Resultado do Processo Seletivo Simplificado
destinado à Contratação de Professor Substituto de que trata o Edital-
DG/nº 03/2012, conforme relação anexa.

ANEXO

Área de Estudo/Disciplina: Filosofia/Sociologia - 20 Horas -
Campus Cariacica

Nº de Inscri-
ção

Nome do Candidato Ponto Classificação

00019 ALESSANDRO VESCOVI 74,39 1º
00004 EMANUEL VIEIRA DE AS-

SIS
70,18 2º

00001 FABÍOLA DOS SANTOS
CERQUEIRA

62,58 3º

LODOVICO ORTLIEB FARIA

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

PORTARIA Nº 256, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2012

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da competência que lhe foi con-
ferida pelo Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, tendo em vista
o Decreto nº 5.773, de 2 de maio de 2006, e suas alterações, e a
Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada
em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do registro e-MEC nº
200801168 e Nota Técnica nº 792/2012 - CGCIES/DIREG/SE-
RES/MEC, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Fica autorizado o curso de Educação Física, ba-
charelado, com 200 (duzentas) vagas totais anuais, a ser ministrado
pela Faculdade Pitágoras de Londrina, na Rua Edwy Taques de Araú-
jo, nº 1.100, bairro Gleba Palhano, no município de Londrina, no
Estado do Paraná, mantida pela União Metropolitana de Ensino Pa-
ranaense Ltda., com sede no município de Londrina, no Estado do
Paraná, tornando sem efeito os termos da Portaria SESu nº 75, de 28
de janeiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União, em 30 de
janeiro de 2009, seção 1, página 39.

Parágrafo único. A autorização a que se refere esta Portaria
é válida exclusivamente para o curso ministrado no endereço citado
neste artigo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS

PORTARIA Nº 257, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2012

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da competência que lhe foi con-
ferida pelo Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, tendo em vista
o Decreto nº 5.773, de 2 de maio de 2006, e suas alterações, e a
Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada
em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do registro e-MEC nº
200801124 e Nota Técnica Nº 793/2012 - CGCIES/DIREG/SE-
RES/MEC, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Fica autorizado o curso de Farmácia, bacharelado,
com 200 (duzentas e quarenta) vagas totais anuais, a ser ministrado
pela Faculdade Pitágoras de Londrina, na Rua Edwy Taques de Araú-
jo, nº 1.100, bairro Gleba Palhano, no município de Londrina, no

Estado do Paraná, mantida pela União Metropolitana de Ensino Pa-
ranaense Ltda., com sede no município de Londrina, no Estado do
Paraná, tornando sem efeito os termos da Portaria SESu nº 73, de 27
de janeiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União, em 30 de
janeiro de 2009, seção 1, página 39.

Parágrafo único. A autorização a que se refere esta Portaria
é válida exclusivamente para o curso ministrado no endereço citado
neste artigo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS

PORTARIA N° 258, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2012

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da competência que lhe foi con-
ferida pelo Decreto n° 7.690, de 2 de março de 2012, 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, e conforme consta do registro e-MEC
n° 200906542, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Fica reconhecido o Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Comercial, na modalidade a distância, ministrado pela Uni-
versidade Paranaense - UNIPAR, estabelecida na Praça Mascarenhas
de Moraes n° 4282, Centro, CEP:87500-001, no Município de Umua-
rama, no Estado do Paraná, mantida pela Associação Paranaense de
Ensino e Cultura, com 100 (cem) vagas totais anuais.

Parágrafo único. As atividades presenciais obrigatórias dos
alunos serão realizadas nos seguintes polos de apoio presencial:

Polo Endereço

Polo Sede Av. Tiradentes n° 3.240, Zona II, Umuarama/PR - CEP: 87500-001

Polo Toledo Av. Parigot de Souza n° 3636, Jardim Prada, Toledo/PR - CEP: 87903-
170

Polo Guaíra Rua Carlos Gomes n° 558, Centro, Guaíra/PR - CEP: 85980-000

Polo Paranavaí Av. Huberto Bruning n° 360, Jardim Santos Dumont, Paranavaí/PR -
CEP: 87706-490

Polo Cianorte Av. Brasil n° 1123, Centro, Cianorte/PR - CEP: 87200-000
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