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ensino médio regular, das escolas das redes pública e privada, lo-
calizadas nas zonas urbanas e rurais, distribuídas nas 27 unidades da
Federação.

II. Aplicar, em caráter experimental para validação das ma-
trizes e escalas, os testes de Ciências definidos nas Matrizes de
Referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB para
o 9º ano do ensino fundamental e para o 3º ano do ensino médio,
implicando, neste caso, dois dias de aplicação.

§ 3º Constituem objetivos específicos da ANA 2013:
I. Aplicar instrumentos (provas de Leitura e Escrita - Grupo

I e prova de Matemática - Grupo II) a estudantes matriculados no 3º
ano do ensino fundamental, em escolas públicas, localizadas nas
zonas urbana e rural, que estejam organizadas no regime de 9 anos,
sendo censitariamente para as turmas regulares e amostralmente para
as turmas multisseriadas; e

II. Aplicar questionários de fatores associados a professores,
diretores de escola e gestores da rede pública de ensino, das zonas
urbanas e rurais, que tenham estudantes matriculados no 3º ano do
ensino fundamental regular e que estejam organizadas no regime de 9
anos.

Seção III - Da participação
Art. 3º Participarão da ANRESC 2013 todas as escolas com

pelo menos 20 estudantes matriculados nos 5º e 9º anos (4ª e 8ª
séries) do ensino fundamental regular, matriculados em escolas pú-
blicas, localizadas nas zonas urbanas e rurais.

§ 1º O público-alvo que participará da aplicação dos es-
tudantes será considerado com base nos dados do Censo Escolar,
informados até o dia 31 de julho de 2013, em acordo com as de-
finições da Portaria do Inep nº 138, de 4 de abril de 2013.

Art. 4º Para a realização da ANEB 2013, será selecionada
uma amostra complementar à ANRESC cujos estratos serão cons-
tituídos por:

I. Escolas que tenham entre 10 e 19 estudantes matriculados
no 5º ou no 9º ano (na 4ª ou na 8ª série) do ensino fundamental
regular e no 3º ano do ensino médio, em escolas públicas, localizadas
nas zonas urbanas e rurais; e

II. Escolas que tenham 10 ou mais estudantes matriculados
no 5º ou no 9º ano (na 4ª ou na 8ª série) do ensino fundamental
regular e no 3º ano do ensino médio, em escolas privadas, localizadas
nas zonas urbana e rural.

Art. 5º Participarão da ANA 2013 escolas que tenham es-
tudantes matriculados no 3º ano do ensino fundamental, em escolas
públicas, localizadas nas zonas urbanas e rurais, sendo aplicada cen-
sitariamente para as turmas regulares e de amostralmente para as
turmas multisseriadas.

Seção IV - Da realização
Art. 6º A ANRESC, ANEB e ANA 2013 serão realizadas no

período de 11 a 21 de novembro de 2013 em todos os estados e no
Distrito Federal.

§ 1º A inclusão do teste de Ciências no 9º ano do ensino
fundamental da ANRESC, no 9º ano do ensino fundamental e no 3º
ano do ensino médio da ANEB implicará dois dias de aplicação.

§ 2º Os secretários de educação que se considerarem pre-
judicados no processo de avaliação da ANRESC pelo procedimento
de atendimento ao disposto no art. 5º da Lei nº 11.274/2006, ou por
não possuir o número mínimo de estudantes matriculados em uni-
dades escolares, conforme previsto no art. 3º desta Portaria, de forma
a impedir a divulgação de resultado do IDEB do município, poderão
requerer ao Inep:

I. A não divulgação de seus resultados na Avaliação Na-
cional do Rendimento Escolar - ANRESC 2013; e

II. A apresentação de proposta de aplicação supletiva que
garanta a publicação de resultados.

§ 3º Os requerimentos descritos no parágrafo 2º, incisos I e
II, deverão ser apresentados ao Inep por meio de formulário es-
pecífico (Anexo I), até o dia 8 de julho de 2013.

§ 4º O Inep analisará os requerimentos e divulgará o re-
sultado daqueles deferidos, a partir de verificação das informações
prestadas ao Censo Escolar e das justificativas apresentadas até o dia
26 de julho de 2013.

Art. 7º Caberá às secretarias estaduais ou municipais de
educação informar ao Inep, por meio de formulário próprio (Anexo
II), até o dia 8 de julho de 2013, os nomes e os códigos das escolas
indígenas que não participarão da ANRESC, devido à característica
de seus projetos político-pedagógicos, bem como as demais infor-
mações solicitadas nesse documento.

CAPÍTULO II - DOS RESULTADOS
Seção I - Dos Resultados
Art. 8° Os resultados de desempenho da ANRESC 2013 se

referirão às médias de desempenho das unidades escolares, dos mu-
nicípios e das unidades da federação.

Art. 9º Os resultados de desempenho da ANEB 2013 se
referirão às médias de desempenho por estratos da amostra.

Art. 10 Os resultados de desempenho da ANA 2013 se
referirão às médias de desempenho das unidades escolares, dos mu-
nicípios e das unidades da Federação, além de englobar informações
de fatores associados.

§ 1° Para a divulgação dos resultados de desempenho da
ANA de cada unidade escolar pública e de cada município será
estabelecido critério de participação mínima de 50% de participantes
nas provas de Leitura, Escrita e Matemática, em relação ao número
de matrículas declaradas ao Censo Escolar de 2013, conforme § 1º do
art. 3º desta Portaria, e de pelo menos 10 estudantes presentes no
momento da avaliação.

Art. 11 As informações produzidas pela ANRESC (Prova
Brasil) e ANEB 2013 serão utilizadas para calcular o IDEB de cada
unidade escolar pública, município, unidade da Federação e do País,
além de subsidiar a formulação e monitoramento de políticas edu-
cacionais, com vistas à melhoria da qualidade da educação.

§ 1°. Para a divulgação dos resultados de desempenho na
ANRESC (Prova Brasil) de cada unidade escolar pública e de cada
município será estabelecido critério de participação mínima de 50%
de participantes nas provas de Leitura e Matemática, em relação ao
número de matrículas declaradas ao Censo Escolar de 2013, conforme
§ 1º do art. 3º desta Portaria.

Seção II - Dos recursos sobre os resultados
Art. 12 Os resultados preliminares da ANA 2013 estarão

disponíveis para os gestores educacionais em sistema web, em março
de 2014.

Art. 13 Os resultados preliminares da ANRESC (Prova Bra-
sil) 2013 estarão disponíveis para os gestores educacionais em sis-
tema web, em junho de 2014.

Art. 14 Para verificar os resultados preliminares, os gestores
educacionais das escolas e das redes de ensino deverão acessar o
Sistema de Divulgação online, disponível em página eletrônica do
Inep, utilizando login e senha do Educacenso.

Art. 15 Os diretores de escola e secretários municipais e
estaduais de educação terão 10 dias a partir da divulgação dos re-
sultados preliminares para solicitar ao Inep eventuais correções nas
médias de desempenho na ANRESC e/ou na ANA 2013, por meio de
interposição de recurso.

Art. 16 O recurso, por unidade escolar, deverá ser interposto
junto ao Inep, por meio eletrônico, pelo diretor da escola ou se-
cretário municipal ou estadual de educação com as justificativas que
fundamentem solicitação de revisão.

Art. 17 Somente serão aceitos recursos encaminhados no
prazo e na forma estabelecida por esta Portaria.

Art. 18 O Inep apreciará os recursos e divulgará os res-
pectivos resultados finais da ANA até 31 de maio de 2014, bem como
da ANRESC (Prova Brasil) e ANEB até 31 de julho de 2014.

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19 Eventuais dúvidas quanto à interpretação desta Por-

taria serão esclarecidas pela Diretoria de Avaliação da Educação Bá-
sica - Daeb do Inep.

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

ANEXO I

Requerimento de não divulgação de resultados e/ou aplicação
supletiva

Qualificação do Requerente
Nome do município/UF
Nome completo do Secre-
tário de Educação
CPF
Endereço completo
Te l e f o n e

O Secretário acima qualificado vem requerer ao Inep:

a não divulgação de seus resultados na ANRESC 2013.
a apresentação de proposta de aplicação supletiva.

No caso de aplicação supletiva, indicar em qual ou quais
escola(s) ela deverá ocorrer:

Nome da esco-
la

Código da Escola
(Educacenso)

Endereço Telefone da
escola

Total de alunos
matriculados no

ano/série

(Poderá ser apresentada listagem em documento complemen-
tar, caso necessário.)

Justificativa para o requerimento:

(Poderá ser apresentado documento complementar, caso ne-
cessário.)

_________________________________________
Assinatura do Secretário de Educação

Este formulário deverá ser preenchido e enviado para o endereço: INEP/DAEB - 3º An-
dar - SRTVS - Quadra 701, Bloco M, Ed. Sede - Brasília - DF - CEP 70.340-909 e
digitalizado e enviado até o dia 08/07/2013, para o e-mail gabinete.daeb@in e p . g o v. b r.

ANEXO II

Indicação de nomes das escolas indígenas que não parti-
ciparão da ANRESC

Qualificação do Requerente
Nome do município/UF
Nome completo do Secretário de
Educação
CPF
Endereço completo
Te l e f o n e

O Secretário acima qualificado vem requerer ao INEP a não
participação das escolas indígenas abaixo indicadas, devido à ca-
racterística de seus projetos político-pedagógicos:

Nome da esco-
la

Código da Escola
(Educacenso)

Endereço Telefone da
escola

Total de alunos
matriculados no

ano/série

(Poderá ser apresentada listagem em documento complemen-
tar, caso necessário.)

Justificativa para o requerimento:

(Poderá ser apresentado documento complementar, caso ne-
cessário.)

__________________________________________________
Assinatura do Secretário de Educação

Este formulário deverá ser preenchido e enviado para o endereço: INEP/DAEB - 3º Andar
- SRTVS - Quadra 701, Bloco M, Ed. Sede - Brasília - DF - CEP 70.340-909 e digitalizado
e enviado até o dia 08/07/2013, para o e-mail gabinete.daeb@inep.gov.br.

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

PORTARIA Nº 262, DE 21 DE JUNHO DE 2013

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, e considerando os fun-
damentos constantes no Parecer Técnico nº 106/2013-CGCE-
BAS/DPR/SERES/MEC, exarado nos autos do Processo nº
71000.115832/2009-14, resolve:

Art. 1º Fica certificada a Associação Educacional Escolápia
Feminina, inscrita no CNPJ nº 22.985.832/0001-47, com sede em
Belo Horizonte-MG, como Entidade Beneficente de Assistência So-
cial, pelo período de 01/01/2010 a 31/12/2012.

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

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS

PORTARIA Nº 263, DE 21 DE JUNHO DE 2013

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, e considerando os fun-
damentos constantes no Parecer Técnico nº 107/2013-CGCE-
BAS/DPR/SERES/MEC, exarado nos autos do Processo nº
71010.005026/2009-10, resolve:

Art. 1º Fica indeferido o pedido de concessão originária do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social da Creche
Federico Ozanan, inscrita no CNPJ nº 00.573.550/0001-08, com sede
em Brasília-DF, em função do descumprimento: (i) do parágrafo
único e dos incisos III, IV, e V do artigo 4º; (ii) do inciso VI, art. 3º
do Decreto n° 2.536, de 6 de abril de 1998, e das Normas Brasileiras
de Contabilidade NBC T 3.3.1.2 e T 10.19.2.1, nos termos da Re-
solução CNAS nº 66, de 16 de abril de 2003.

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

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS

PORTARIA Nº 264, DE 21 DE JUNHO DE 2013

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, e considerando os fun-
damentos constantes no Parecer Técnico nº 108/2013-CGCE-
BAS/DPR/SERES/MEC, exarado nos autos do Processo nº
71010.005260/2009-47, resolve:

Art. 1º Fica certificado o Lar São José, inscrita no CNPJ nº
13.232.988/0001-66 com sede em Capela-SE, como Entidade Be-
neficente de Assistência Social, pelo período de 20/09/2008 a
1 9 / 0 9 / 2 0 11 .

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

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS

PORTARIA Nº 265, DE 21 DE JUNHO DE 2013

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, e considerando os fun-
damentos constantes no Parecer Técnico nº 109/2013-CGCE-
BAS/DPR/SERES/MEC, exarado nos autos do Processo nº
71000.043287/2009-57, resolve:

Art. 1º Fica certificado o Centro Educacional Comunidade
São Jorge, inscrito no CNPJ nº 28.462.646/0001-00 com sede em
Petrópolis-RJ, como Entidade Beneficente de Assistência Social, pelo
período de 06/03/2009 a 05/03/2012.

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

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS

PORTARIA Nº 266, DE 21 DE JUNHO DE 2013

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, e considerando os fun-
damentos constantes no Parecer Técnico nº 110/2013-CGCE-
BAS/DPR/SERES/MEC, exarado nos autos do Processo nº
71000.036796/2009-23, resolve:


		ouvidoria@in.gov.br
	2013-06-24T06:00:10-0300
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




